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ПЕРЕДМОВА 
Вітаю учасників конференції 

«Інтеграційні процеси в сучасній європейській і 
світовій політиці» з початком вашого 
вельмишановного зібрання. Сьогоднішня 
конференція має вкрай вагоме значення. Я 
сприймаю цей форум як важливу нагоду для 
студентів, науковців, фахівців-міжнародників 
факультету міжнародних відносин, політології 
та соціології осмислити сучасний стан 
інтеграційних процесів в Європі і в світі в цілому, 
сучасний стан співробітництва між Україною і 
Європейським Союзом, а відтак – оцінити 
перспективи наших відносин. Водночас 
проведення такої конференції на факультеті 
міжнародних відносин, політології та соціології 
Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова – це також чіткий сигнал про те, що 
наша студентська молодь серйозно зацікавлена у 
поглибленні співпраці з Європейським Союзом, 
яку віддавна вважає одним з пріоритетних 
зарубіжних партнерів. 

За останні роки студентські наукові 
конференції на нашому факультеті стають 
динамічними, професійними і набувають 
зростаючої ваги. Успіхи студентів політологів, 
міжнародників, економістів-міжнародників і 
соціологів підтверджують, що в сучасних умовах 
трансформації системи освіти і науки в Україні 
вищеназвані  спеціальності нашого факультету 
мають багато спільного. Наша співпраця  між 
кафедрами міжнародних відносин, світового 
господарства і міжнародних економічних 
відносин, політології, соціології,  історії і 
світової політики  в рамках  наукових 
досліджень сучасних економічних, політичних і 
дипломатичних процесів в Європейському Союзі і 
в світі засвідчує, що ми хочемо бути надійними 
сусідами, а спільна участь в євроінтеграційних 
рухах упевнює: інтеграція України до 
європейського дому – це паралельні і 
взаємодоповнюючи процеси. 

2018-2019 учбовий рік виявився успішним 
та плідним з огляду на досягнення в науково-
дослідній та науково-практичній діяльності 
студентів та викладачів Факультету 
міжнародних , відносин, політології та соціології 
Одеського національного університету імені І. І. 
Мечникова. Протягом року наш факультет, до 
якого в минулому році була приєднана кафедра, 
що готує спеціалістів у сфері міжнародної 
економіки, продовжував підготовку спеціалістів 
в сфері політичних наук, політичного 
менеджменту, прикладної політології, 
політичних та соціальних комунікацій, 
соціального управління, PR-технологій, 
соціологів, фахівців в області міжнародних 
відносин та зовнішньої політики держав, 
фахівців з питань міжнародної економіки. 

У третьому випуску збірника наукових 
студентських праць «Соціально-політичні 
студії. Науковий альманах. Праці молодих 
науковців. (2019)» вперше представлено 
результати наукових та науково-практичних 
досліджень студентів та молодих вчених не 
лише в галузі політології, соціології, історії та 
практики міжнародних відносин, але і в галузі 
міжнародної економіки. Наукові статті та 
тези доповідей, пройшли апробацію на 
всеукраїнських, регіональних та 
університетських конференціях, а також на 
всеукраїнських олімпіадах та конкурсі Малої 
Академії Наук. 

В цьому році ми вперше публікуємо роботи 
потенціальних абітурієнтів, що стали 
переможцями конкурсів Малої Академії Наук. Ми 
прагнемо підтримувати науковий інтерес до 
спеціальностей, фахівців з яких готує наш 
факультет. 

Більшість опублікованих робот 
представлені у доповідях на ХХІ-й науковій 
конференції студентів Факультету 
міжнародних відносин, політології та соціології, 
присвяченій темі «Історична політика країн 
Європи в епоху Пост-правди». 

Збірник містить тези доповідей 
студентів, які були представлені на щорічній 
конференції, присвяченій темі «Інтеграційні 
процеси в сучасній європейській і світовій 
політиці», яка відбулася 8 травня 2019 року за 
участю представництва ЄС в Україні 
«TEAMEUROPE». 

В публікаціях, які представлені у нашому 
часописі, досліджені такі проблеми як: розвиток 
відносин Україна - ЄС в контексті імплементації 
положень Угоди про Асоціацію та досягнутих 
результатів реформування в Україні; розвиток 
реформування країн ЄС та країн-сусідів ЄС 
щодо підвищення рівня демократизації, 
соціально-політичної та культурної консолідації; 
дослідження феномену «Пост-правди» в 
історико-політичному дискурсі; підтримання 
епістемології історії та протидії політичній 
міфології; проблеми забезпечення та 
регламентації систем безпеки у міжнародних 
відносинах; проблеми господарської та 
економічної політики країн Європи та інших 
регіонів світу в контексті порівняльного аналізу 
різних підходів до реформування економіки, 
політичної системи і системи управління. 

Сподіваюсь, що представленні наукові 
статті студентської молоді факультету 
міжнародних відносин, політології та соціології 
будуть цікаві та корисні для читачів. 

 
Декан Факультету міжнародних 
відносин, політології та соціології  

     В. Глєбов  
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Шаповал А. В.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ЄС З 

УКРАЇНОЮ 
 
У статті розглянуто транскордонне 
співробітництво країн Європейського Союзу 
та України, наведено можливі напрямки 
розвитку співпраці. 
Ключові слова: транскордонне 
співробітництво, єврорегіон, країни ЄС, 
форми ТКС. 

 
Постановка проблеми. Розвиток 

транскордонного співробітництва невід’ємна 
частина інтеграційної політики країн 
сучасності. Необхідність вдосконалення 
співпраці між периферійними зонами 
європейських країн з Україною обумовлена 
політикою прагнення поступової інтеграції 
до єдиного союзу. Транскордонне 
співробітництво України призводить до 
розвитку периферійних зон, дозволяючи 
покращити його економічні складові. 

Аналіз досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи транскордонного 
співробітництва розглядали такі зарубіжні 
автори: Дж. Скотт, Л. Соуза, Г Ронкінг та 
Н. Огнева, М. Слюсарчук, Г. Преліпкан. До 
вітчизняних авторів, які розглядали ТКС з 
практичної точки зору належать: Н. Мікула, 
І. Студенніко, Ю. Сотніков, Є. Кравчкенко, 
І. Журба, О. Бабанська, А. Старостіна.  

Мета статті полягає у дослідженні 
транскордонного співробітництва з країнами 
ЄС у економічно-інтеграційному розвитку 
прикордонних регіонів України. 

Виклад основного матеріалу. Вперше 
розгляд ТКС відбувається на 106-й 
Мадридській Конвенції щодо загальних 
принципів, де констатується офіційне 
визначення «...будь-які загальні дії, 
направлені на посилення та поглиблення 
добросусідських відносин між 
територіальними громадами чи владними 
органами, що знаходяться під юрисдикцією 
двох чи декількох сторін для досягнення 
спільних цілей» [8].  

Н. Огнева [6] визначає, транскордонне 
співробітництво як дво-, три- або 
багатостороннє співробітництво між 
регіонами. В той час, Ж. П. Лехнер [9] як 
представник іноземних дослідників 
стверджував, що прикордонні території з 
периферійних територіальних значень 
можуть з часом перейти до центрального 
проблематичного розвитку. О. А. Урбан [9] 
розглядаючи транскордонне співробітництво 
з точки зору різноплановості розкривав 
термін як різноманітні види співпраці, від 
економічної до соціально-гуманітарної. 

Основними мотивами транскордонного 
співробітництва є: подолання національної 
периферії та ізоляції; сприяння економічному 
зростанню, розвитку та покращенню рівня 
життя; зміцнення демократії та розвиток 
оперативних регіональних та місцевих 
адміністративних структур [6; 9]. 

До форм ТКС, що розвиваються на 
території України відносяться програми 
прикордонного співробітництва ЄС. 
Українськими делегатами було підписано 
чотири договори, щодо участі в оновлених 
програмах у 2016 році. Зі сторони 
Європейського Союзу було виділено понад 
365 млн. євро на виконання программ [4].  

Важливою формою ТКС є 
транскордонні кластери. Створення та 
розвиток кластерів досить складна ситуація 
для України. План стратегій та розвитку 
транскордонних кластерів, запропонований 
Кабінетом Міністрів України від 10.09.08 та 
Міністерством регіонального розвитку та 
будівництва України, Національною 
академією наук України не приносить на 
сьогодні значних результатів. Проте, в 
Україні існують транскордонні кластери: 
«Перший аграрний кластер», «Люблінський 
Екоенергетичний кластер», «Авіа Долина», 
«Дніпро» [3; 5]. У 2014 році була 
домовленість про створення кластеру 
взаємодії Польщі, Білорусі, України щодо 
покращення туристичних послуг [5]. У 
2015 році було анонсовано створення 
«Транскордонного кластера інновацій» між 
Польщею та Україною [3]. 

Найбільш поширена форма 
транскордонного співробітництва на теренах 
України представлена єврорегіонами, що 
відображені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Єврорегіони на території України 

Єврорегіон 
Рік 

створенн
я 

Країни Області України 

Карпатськ
ий 

єврорегіон 
1993 

Україна, Польща, 
Словаччина, 
Угорщина, 

Румунія 

Закарпатська, 
Івано-

Франківська, 
Львівська, 

Чернівецька 

Буг 1995 Україна, Польща, 
Білорусь 

Волинська 
область  

Нижній 
Дунай 1998 Україна, Румунія, 

Молдова Одеська область 

Верхній 
Прут 2000 Україна, Румунія, 

Молдова 

Чернівецька, 
Івано-

Франківська 

Дніпро 2003 Україна, Білорусь,  
Росія 

Чернігівська 
область 

Слобожан
щина 2003 Україна,  

Росія 
Харківська 

область 

Ярославна  2007 Україна,  
Росія Сумська область 

Чорне 
море 2008 Чорно-морський 

регіон 

Одеська, 
Херсонська, 

Миколаївська і 
т.д. 

Донбас 2010 Україна,  
Росія 

Луганська 
область 

Дністер 2012 Україна, Молдова Вінницька 
область  

Джерело: складено за даними [7] 
 
Функціонуючими на початок 2019 року 

є усі окрім єврорегіонів «Чорне море» та 
«Верхній Прут». 

Дослідження впливу розглядається на 
прикладі єврорегіону «Дністер» за участі 
Вінницької області та Молдови. Аналіз 
економічного ефекту від участі в єврорегіоні 
розглядається з точки зору змін експорту та 
імпорту (див. мал. 1). 

 

 
Мал. 1. Динаміка експорту та імпорту 

Вінницької області у 2006–2017 рр., тис. грн 
 Джерело: складено за даними [1] 
  
Після створення єврорегіону експорт та 
імпорт Вінницької області зазнали зростання. 
Найбільше значення експорту було 

досягнуто у 2017 році з результатом в 
75 051 8 тис. грн.  

Для підтримання довгострокового 
позитивного прогнозу в єврорегіоні 
«Дністер» необхідно впроваджувати нові 
інструменти. Тому в 2018 році зазначили про 
створення міжнародного кластеру для 
сільськогосподарських товаровиробників. 
Фінансування «Транскордонної мережі 
інноваційного сільського господарства» 
становить 297 тис. євро. Удосконалення 
можливі при достатній кількості інвестицій. 
Прогнозована кількість інвестицій 
Вінницької області відображена у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Прогнозування розміру інвестицій на 
2018-2020 рр. 

Період Інвестиці
ї 

Перед 
бачення 

Ст.  
похибка 

95 % 
інтервал 

2016 8301.9 - - - 
2017 117444.1 - - - 

2018 - 14243.8 986263 (11969.5, 
16518.1) 

2019 - 17872.6 1462.99 (14498.9, 
21246.3) 

2020 - 22494.7 1882.01 (18154.8, 
26834.6) 

Джерело: складено автором 
(статистичні дані [1]) 

 
Інтенсивна співпраця Вінницької 

області з молдавськими регіонами збільшить 
кількість інвестицій, котрі прямуватимуть на 
розвиток спільних підприємств. 

Фінансування одне з основних питань 
розвитку ТКС. Недосконале прописання 
фінансового аспекту законодавства від 
2018 року констатується відсутністю 
фінансового органу чи статті бюджету. 
Відсутність даних елементів призвели до 
того, що Україна внаслідок несплати 
членських внесків була відсторонена від 
участі на декілька років у єврорегіоні 
«Нижній Дунай». Відновлення відбулось у 
2016 році. Для уникнення повторювань 
необхідно переглянути законодавчі норми та 
робити відрахування зі структур, що 
відповідають за ТКС у розмірі 10–15 % у 
фонд резервного збереження. 

Одночасно з цим, регіональні одиниці 
на прикладі Львова, Тернополя при взаємодії 
з польськими воєводствами можуть 
профінансувати створення індустріальної 
зони. Ефективність проявиться у створенні 
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додаткових робочих місць, розвитку 
інновацій, підтримки МСП. Відмінністю від 
досвіду Польщі є фінансування недержавним 
сектором. При такому асигнуванні 
прогнозований результат матиме наступний 
вигляд (за даними безробіття та 
інвестиційних вкладень до 2017 року).  

 
Таблиця 3 

Прогнозовані показники безробіття 
Львівської області 

Спостер
еження Un Прогнозован

е значення Похибка 95 % довірчий 
інтервал 

2018 - 7.65283 0.433954 (6.27179, 
9.03386) 

2019 - 7.22323 0.455422 (5.77388, 
8.67259) 

2020 - 6.72226 0.476294 (5.20648, 
8.23804) 

2021 - 6.27714 0.487265 (4.72645, 
7.82784) 

2022 - 5.71587 0.487969 (4.16293, 
7.26881) 

Джерело: складено автором (дані [2]) 
 
Прогнозування інвестиційних вкладень 

та безробіття Львівської області відображено 
на малюнку 2. 

 

 
 
Мал. 2. Прогнозування 

інвестиційних вкладень та безробіття 
Львівської області 

Джерело: складено автором 

При такій формі ТКС відбудеться 
поступове зростання інвестиційних вкладень, 
що призведе до значного зниження 
безробіття.  

Одночасно з приведеними прикладами 
розвитку ТКС на теренах України можливо 
виділити загальні рекомендації для 
покращення стану ТКС України:  
- Перегляд законодавчих актів та усунення 

проблем недосконало прописаних норм 
фінансування програм;  

- Асигнування з бюджетів органів та 
структур відповідальних за ТКС сум у 
розмірі 10-15 % від бюджету для 
покриття значних похибок; 

- Використання досвіду Польщі та Румунії 
щодо різноманіття форм; 

- Відхід від застарілих інструментів ТКС, 
що базуються на культурних та 
соціальних аспектах; 

- Покращення робочих місць на створених 
підприємствах внаслідок ТКС для 
усунення проблеми відтоку робочої сили 
до зон сусідніх держав; 

- Створення програм розвитку кожного 
єврорегіону окремо на основі існуючих 
переваг; 
Підтримання державним сектором 

акторів, що займаються розвитком ТКС: 
1. Спільне фінансування програм, у 

вигляді 10 % вкладень з державного 
(регіонального) бюджету; 

2. Створення квот на кредитні вимоги та 
перетин кордону; 

3. Постійна підтримка сфери 
інноваційно-технологічного потенціалу 
шляхом участі українських делегатів в 
закордонних програмах навчання. 

Рекомендаційна основа визначається 
значно ширшим масштабом ніж можливості 
в Україні. Основою покращення взаємодії у 
сфері ТКС з країнами ЄС на 
першопочатковому етапі є налагодження 
внутрішньої системи.  

Висновок. Взаємодія України з ЄС за 
посередництвом ТКС приводить до 
покращення економічного становища 
прикордонних регіонів. Співпраця у такий 
спосіб зумовлює збільшення товарообігу 
периферійних зон на рівні з центральними. 
Однак, застарілі інструменти співпраці в ТКС 
є пасивними, підтримуючи здебільшого 
розвиток культури та туризму, що допускає 
лише прогнозування ефективності взаємодії. 
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Перегляд законодавчо-правових норм, 
покращення інфраструктури, розширення 
повноважень адміністративних одиниць, 
перегляд принципів бюджету та його 
асигнування можуть призвести до 
покращення ситуації щодо діяльності ТКС. 
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УДК  327.7:327.8 
 
 

Опрощенко Ю. О. 
 

ПОЛІТИКА РОЗШИРЕННЯ ЄС, 
ЯК СПОСІБ ДЕМОНСТРАЦІЇ  

«М’ЯКОЇ СИЛИ» 
В МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ 

 
ЄС є унікальним міжнародним утворенням, 
адже поєднує в собі ознаки міжнародної 
організації та держави, хоча формально не є 
ані тим, ані іншим. І саме тому, активно 
використовуючи свій вдалий досвід 
політичної та економічної інтеграції, тим 
самим активізує основний ресурс м’якого 
впливу – економічну та культурну 
привабливість, яку поширює в рамках 
політики розширення. У статті 
розглядаються шляхи та методи 
демонстрації Європейським Союзом «м’якої 
сили» в міжнародній політиці. 
Ключові слова: ЄС, «м’яка сила», політика 
розширення. 

 
Після двох світових війн, коли були 

зруйновані всі правила гри в міжнародному 
просторі, а на створення нових в жодного із 
акторів не вистачало авторитету, постала 
потреба створення таких міжнародних 
організацій, які б мали реальну силу та 
повноваження, тому створення ООН – 
глобальної міжнародної організації в 
1945 році було першим кроком до розвитку 
співробітництва між державами світу, але все 
ж головною метою Організації Об’єднаних 
Націй було задекларовано підтримання і 
зміцнення миру, міжнародної безпеки. 
Більше того, глобальний характер організації 
не сприяв розвитку регіонального 
економічного співробітництва в тому 
масштабі, на який сподівались. 

Саме з цим пов’язане створення  
Європейської спільноти вугілля та сталі 
(ЄСВС) через підписання Паризького 
договору, що сприяло обміну сировиною, 
необхідною для металургії, тим самим 
прискорюючи економічний ріст, що дало 
незалежність виробництва в Європі від 
зовнішніх ринків. Членами ЄСВС стали 
Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 
Франція та ФРН («європейська шістка»). 

27 травня 1952 р., у розпал Холодної 
війни, країни «європейської шістки» 
підписують Договір про заснування 
Європейської оборонної спільноти (ЄОС) 
[1, с. 11]. Найважливішим досягненням 50-х 
років стало підписання в 1957 р. Римських 
договорів про заснування Європейської 
економічної спільноти (ЄЕС), для досягнення 
прогресу країнами-членами ЄСВС в 
економічній, соціальній та політичній 
співпраці. Метою ЄЕС визначалося усунення 
внутрішніх торговельних бар'єрів усередині 
Спільноти (створення зони вільної торгівлі), 
створення митного союзу і, створення 
спільного ринку (забезпечення вільного руху 
на території країн-учасниць Спільноти 
товарів, послуг, капіталу, робочої сили). 

7 лютого 1992 р. у Маастрихті було 
підписано Маастрихтський договір (Договір 
про Європейський Союз; саме поняття 
«Європейський Союз» з'явилось ще під час 
Паризької конференції 1972 року) [1, с. 22]. 

Одним із головних завдань, які сьогодні 
постають перед Європейським Союзом, є 
розширення території миру, безпеки та 
добробуту за межі ЄС. Для виконання цього 
завдання Європейський Союз розробляє та 
реалізує спільну зовнішню політику та 
політику безпеки, виступаючи, тим самим, 
реальною силою, яка забезпечує стабільність, 
співпрацю та порозуміння в ширшому 
світовому контексті. 

Розглядаючи використання жорсткого 
та м’якого типів впливу країнами 
Європейського Союзу, слід підкреслити, що 
поки Сполучені Штати вели боротьбу з 
комуністичним блоком за ідеологічне 
домінування у світі, країни Західної Європи 
(не без підтримки тих самих США) 
займалися повоєнною відбудовою економіки, 
а згодом продемонстрували світу результат 
своїх майже п’ятдесятирічних зусиль, ставши 
прикладом дуже успішного, хоча й досі 
незнайомого історії міжнародних відносин, 
інтеграційного об’єднання. 

Особливістю зовнішньополітичного 
впливу ЄС є той факт, що результати 
успішної інтеграції можна записати в арсенал 
усіх країн учасниць та ЄС в цілому. 
Європейський Союз активно використовує 
свій вдалий досвід політичної та економічної 
інтеграції – основний ресурс м’якого впливу, 
– особливо в рамках політики розширення. 
Ця найуспішніша складова «Спільної 



 
 

14 

зовнішньої та оборонної політики ЄС» стала 
потужним важелем демократичних 
перетворень у країнах Центральної та 
Східної Європи. Водночас міцний 
економічний потенціал ЄС свідчить про 
наявність інструментів економічного тиску 
чи заохочення, а отже – жорсткої сили. 

Європейський Союз є найбільшим 
донором у світі. Провідну роль в цьому 
процесі  відіграє Європейська Комісія, одна з 
трьох ключових інституцій ЄС, до функцій 
якої належить управління програмами 
зовнішньої допомоги ЄС та надання 
допомоги у розвитку по всьому світі. 

Як гравець, діяльність якого у сфері 
розвитку є не лише активною, але й 
випереджальною, ЄС працює над 
вирішенням питань, які мають глобальний 
характер, таких як бідність, голод, стан 
довкілля, дотримання прав людини, здоров’я, 
освіта та нерівність. ЄС також реалізує 
програми та проекти в країнах по всьому 
світу, що сприяють належному врядуванню, 
розвитку людських ресурсів та соціальному 
розвиткові, безпеці, міграції, охорони 
довкілля. 

Також ЄС – один із світових донорів з 
підтримки миру та безпеки. Найбільша 
частина допомоги ЄС надається країнам 
Африки і становить понад 50 % світової 
допомоги, яку отримує континент. В 2003 р. 
ЄС вперше провів самостійну миротворчу 
операцію в Республіці Конго. А в 2004 р. ЄС 
заснував фонд обсягом у 250 млн. євро під 
назвою «Peace Facility» («Програма миру») 
для фінансування заходів, спрямованих на 
підтримку миру та запобігання конфліктів у 
країнах Африки [2, с. 13].  

Активна участь європейських 
контингентів у миротворчій діяльності ООН, 
НАТО та ОБСЄ стала додатковим чинником 
зміцнення європейського авторитету у світі. 

Яскравим прикладом застосування 
«м'якої сили» є політика розширення ЄС і 
політика розвитку Європейського 
Співтовариства. Розширення ЄС 
здійснюється через механізм пропозицій 
європейського співтовариства з 
упровадження демократичних цінностей у 
суспільне життя інших країн, проведення 
галузевих реформ і підвищення соціальних 
стандартів. Зацікавлені держави пропонують 
свої умови інтеграції: збереження 
суверенітету, сприяння розвиткові 

пріоритетних галузей та вихід з їхньою 
продукцією на європейський ринок. 

Застосування набору політичних 
заходів та інструментів і трансформаційна 
«м'яка сила» ЄС поширюють стабільність 
соціально-економічних стандартів за межами 
розширення. Одним із таких інструментів 
Євросоюзу є Спільна політика сусідства. 

Сформульована в 2003 р. у зверненні 
Комісії «Розширена Європа» – концепція 
Європейської політики сусідства, пропонує 
сусіднім країнам привілейовані відносини, 
які будуватимуться на взаємному визнанні 
спільних цінностей, головним чином у сфері 
верховенства права; справедливого 
управління; дотримання прав людини, 
принципів ринкової економіки. Саме 
втілення спільних цінностей є основним 
критерієм для глибини двосторонніх 
відносин з ЄС.  

Проект покликаний створити зону миру 
та добробуту на кордонах ЄС. Така політика 
застерігає від виникнення нової лінії 
розподілу між розширеним ЄС та його 
сусідами, і надає їм можливість брати участь 
в різних видах діяльності ЄС шляхом 
тіснішої політичної, економічної, культурної 
співпраці та взаємодії в галузі безпеки. 
Щоправда, такі стосунки з сусідами не 
торкаються питань потенційного членства. 

Можна стверджувати, що розширення 
цінностей ЄС здійснюється лінійно – на 
основі взаємної згоди. Це процес переговорів 
і домовленостей між державами про 
створення інституцій і політик для 
координації діяльності в рамках вирішення 
спільних проблем. Як зазначає професор 
Оксфордського Університету Я. Зєлонка: 
«ЄС є слабким, коли йдеться про 
традиційний баланс сил, військове втручання 
та втаємничені дипломатичні маніпуляції. Та 
він є чудовим міжнародним актором у 
справах врегулювання постконфліктних 
ситуацій, розбудови інституцій та форм 
м’якої сили» [3, с. 28]. Таким чином, м’яка 
сила ЄС є прикладом власної успішності й 
міцно пов’язана із такою складовою жорсткої 
сили, як «пряник» економічної вигоди від 
співробітництва. Тому формула Т. Рузвельта 
в європейському контексті звучить як 
«говоріть м’яко, і майте при собі великий 
«пряник», що жодним чином не свідчить про 
зовнішньополітичну слабкість ЄС. 
Ефективність такого підходу підтверджують 
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результати соцопитувань, які вказують на 
значний відрив ЄС від США за оцінкою 
позитивного впливу у світі: ЄС – 33 країни, а 
США – 13 країн; при цьому негативний 
вплив США відзначили 18 країн, а 
негативний вплив ЄС не був відзначений 
більшістю населення жодної країни. 
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МАЛА АНТАНТА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ 
ПОЛІТИЦІ 

 
Стаття присвячена аналізу діяльності 
зовнішньополітичного союзу 
східноєвропейських країн – Малої Антанти у 
міжвенний період. Визначено основні 
передумови складання союзу та розглянуто 
особливості цього процесу в контексті 
становлення післявоєнного порядку в Європі. 
У статті проаналізовано пріоритетні 
напрямки діяльності союзу, визначено 
основні проблеми його розвитку. Окрему 
увагу автор приділив висвітленню передумов 
та причин розпаду Малої Антанти. 
Ключові слова: Мала Антанта, 
східноєвропейський регіон, СРСР. 

 
Постановка проблеми  
Мала Антанта – зовнішньополітичний 

союз Чехословаччини, Югославії та Румунії, 
створений буржуазними урядами цих трьох 
країн після Першої світової, завершив собою 
складний процес складання Версальського 
миру в одному з найбільш неспокійних 
регіонів тодішньої Європи. Саму назву 
«Мала Антанта» було введено в широкий 
політичний обіг реакційними колами 
Угорщини під керівництвом М. Хорті, які 
прагнули підкреслити залежну, другорядну 
роль союзу в імперіалістичному світі. 
Розглядаючи Малу Антанту як союз з 
обмеженими політичними цілями, 
спрямований насамперед проти 
реваншистських прагнень Угорщини, 
опоненти помилилися в своїх оцінках 
слабкості і недовговічності союзу, який 
проіснував до 1938 р. Уже в 1968 р. західні 
автори писали про спроби «відтворення 
Малої Антанти поза радянським блоком» [9]. 
Особливої актуальності ідея відновлення 
регіонального співробітництва набула з 
розпадом СРСР і Організації Варшавського 
договору країн Центральної та Східної 
Європи. Серед пріоритетів такої співпраці 
слід визначити не тільки інтеграцію в ЄС і 
НАТО, а й забезпечення безпеки від 
можливої загрози з боку Російської 
Федерації.  

Таким чином, дослідження причин 
виникнення та історичного досвіду Малої 
Антанти як одного з варіантів 
зовнішньополітичного союзу 
східноєвропейських країн, має не тільки 
наукове, а й практичне значення, так як 
допоможе робити припущення щодо 
можливостей розвитку і успішності 
регіонального співробітництва сучасних 
країн Центральної і Південно-Східної 
Європи в сфері економіки і безпеки, з 
опорою на провідні західноєвропейські 
країни в контексті ревізіоністської політики 
Російської Федерації. 

Метою статті є визначення місця Малої 
Антанти в європейській політиці в 
міжвоєнний період, спираючись на аналіз її 
відносин із західними імперіалістичними 
державами та Радянським Союзом. 

Дослідницькі завдання сформульовані 
наступним чином: 1) простежити передумови 
створення Малої Антанти і процес її 
складання; 2) визначити основні проблеми 
союзу в міжвоєнний період; 3) виділити 
передумови і причини його розпаду. 

Аналіз основних досліджень. 
Становлення Малої Антанти та її діяльність 
протягом міжвоєнних років розглядаються в 
загальних працях В. П. Потьомкіна [3] і 
Ж. Б. Дюрозеля [2] з історії міжнародних 
відносин, а також в роботі сучасного 
французького дослідника Ж.-Ф. Намонта [6]. 
У 1966 р. вийшла праця В. К. Волкова, в якій 
висвітлені проблеми, пов'язані з діяльністю 
Малої Антанти в 30-ті роки [1]. Проблеми 
історії Малої Антанти в цей же період 
знайшли своє відображення в праці 
Н. І. Лебедєва [5] та А. О. Язькової [7]. 
Коротка характеристика Малої Антанти і її 
діяльності міститься в роботі американського 
історика Дж Крейна [10]. Аналізу діяльності 
Малої Антанти і її відносин з 
Великобританією присвячена робота 
співробітника Інституту балканських 
досліджень Сербії – Д. Бакіча [8]. 

Виклад основного матеріалу. На 
утворення Малої Антанти вплинули 
визначальні фактори епохи, перш за все 
необхідність для всіх трьох країн вирішення 
угорського і габсбурзького питань, а також 
протиріччя між капіталізмом і породженим 
Великою Жовтневою революцією в Росії 
новим соціальним ладом. 
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Різноріддя політичних чинників, під 
впливом яких складалася Мала Антанта, 
визначила тривалість і суперечливість 
процесу її утворення і подальшої еволюції. 

Період становлення малоантантівського 
блоку і перші роки його існування були 
насичені складними і суперечливими 
процесами, крізь різноманіття яких складно 
було визначити дійсний абрис цього союзу. 
Збереження версальського статус-кво в 
Центральній і Південно-Східній Європі було 
в той період однією з головних цілей, що 
висувалися правлячими колами малих 
держав-переможців.  

Однак значення Малої Антанти цим не 
обмежувалася. Велике значення керівники 
Малої Антанти надавали боротьбі проти 
революційного руху всередині своїх країн і 
його оплоту – Радянської держави, що 
підтримувало незмінний інтерес реакційних 
кіл Заходу до цього союзу, які по черзі 
прагнули використати його в якості 
«санітарного кордону» з Радянською 
державою. 

У процесі створення Малої Антанти, її 
потенційні учасники – Чехословаччина, 
Югославія і Румунія зіткнулися з низкою 
проблем, які впливали на її діяльність 
протягом усього періоду існування союзу. 

Конкретні проекти створення Малої 
Антанти були запропоновані 
чехословацькими політиками – 
Т. Г. Масариком і Е. Бенешем, а також 
румунським дипломатом Т. Іонеску ще в 
грудні 1918 р, але вже тоді простежувалися 
розбіжності їхніх поглядів стосовно як 
потенційних учасників союзу, так і проблем, 
які цей союз повинен був вирішити [4]. 
Відсутність згоди між потенційними 
учасниками Малої Антанти призвела до того, 
що плани створення цього 
зовнішньополітичного блоку малих 
європейських країн напередодні Паризької 
мирної конференції зазнали невдачі. 

В кінці 1919 – початку 1920 р. найбільш 
гострим в Центральній і Східній Європі 
стало протиріччя між переможеною 
Угорщиною і прикордонними з нею 
країнами-переможницями. 

Реваншистські плани Хорті, спрямовані 
проти сусідніх країн, викликали тривогу в 
правлячих колах Чехословаччини, Югославії 
та Румунії і підштовхнули представників 
їхніх країн до відновлення обговорення 

проекту Малої Антанти. Схваливши в 
принципі проект оборонного союзу, Румунія 
і Югославія не пішли, проте, на його негайне 
здійснення: Румунію набагато більше 
турбував її конфлікт з Радянською Росією 
через Бессарабію, ніж Угорщина; для 
Югославії центральними залишалися її 
територіальні протиріччя з Італією. 

Складання малоантантівского блоку 
також ускладнювалося відсутністю його 
підтримки з боку Західних держав, перш за 
все Франції, яка планувала створити широку 
Дунайську конфедерацію.  

Слід відзначити, що початок цього 
зовнішньополітичного союзу був закладений 
у серпні 1920 р. чехословацько-
югославським договором, укладеним 
всупереч порадам і наполяганням Франції. І 
тільки після того, як нездійсненність планів 
Франції стала очевидною, вона направила 
свої зусилля на зміцнення Малої Антанти, аж 
до підписання її учасниками військових 
конвенцій. Факт особливо тісної співпраці 
між країнами малоантантівского блоку і 
Францією відзначають Дж. Крейн [10, c. 143] 
і Драган Бакіч, посилаючись на думку 
англійського посла в Берліні лорда Едгара 
д'Абернона [8, c. 92–94]. 

Однак перетворити Малу Антанту в 
військово-політичний блок з 
односторонньою орієнтацією на Францію, 
відповідно до задумів чехословацьких 
лідерів, не вдалося. Серед політиків Румунії 
та Югослав ії дедалі популярнішою ставала 
ідея опори на англо-французький блок – 
Велику Антанту, підтримана згодом і 
чехословацькими політиками. 

Одне з головних питань, від якого 
залежало майбутнє малоантантівского блоку, 
– пошук можливостей економічного 
співробітництва між її членами. Навіть після 
формального підписання договорів Малої 
Антанти економічні зв'язки між держвами – 
учасницями були незначними. Наміри 
Е. Бенеша перетворити Малу Антанту на 
перших порах її діяльності на економічне 
угрупування в інтересах більш розвиненої в 
промисловому відношенні Чехословаччини в 
силу неоднакового рівня розвитку країн, що 
входили до союзу, і існування внутрішніх і 
зовнішньополітичних розбіжностей 
виявилися нереальними [7, с. 194]. Не 
увінчалися успіхом спроби економічної 
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інтеграції Малої Антанти і в роки 
економічної кризи. 

Питання про взаємини з Радянською 
державою довгий час породжувало 
протиріччя всередині Малої Антанти. Хоча 
лідери всіх країн Малої Антанти в рівній мірі 
вороже ставилися до Радянської держави, 
кожна з країн блоку, виходячи з власних 
інтересів, проводила свою специфічну 
політику по відношенню до неї. 

Встановлення в 1933 р. гітлерівської 
диктатури в Німеччині, постійна загроза з 
боку хортистської Угорщини, імперіалістичні 
устремління фашистської Італії створювали 
певну небезпеку для держав Малої Антанти. 

Ця ситуація об'єктивно сприяла як 
налагодженню співпраці Малої Антанти з 
Радянським Союзом, так і консолідації 
самого блоку. У зв'язку з цим 16 лютого 
1933 р членами Малої Антанти був 
підписаний Організаційний пакт, який хоч і 
зміцнив їх союз, але не міг усунути існуючі 
між ними протиріччя і відмінності їх 
зовнішньополітичних цілей. 

Серйозною загрозою для Малої 
Антанти стала спроба змови Англії і Франції 
з Німеччиною і Італією в рамках «пакту 
чотирьох», так як його первісний варіант 
ізолював малоантантівскій блок від Франції і 
не виключав можливості часткової ревізії 
Версальської системи мирних договорів. 
Спільними зусиллями країнам Малої 
Антанти вдалося домогтися вилучення 
питання про ревізію мирних договорів з 
остаточного тексту пакту. Однак, вимушена 
згода з Пактом чотирьох держав виявила 
неспроможність Малої Антанти грати роль 
«п'ятої великої держави» в Європі. 

У 1935–1936 рр. з'явилися серйозні 
симптоми подальшого ослаблення 
МалоїАнтанти, найбільш вразливою ланкою 
якої була Чехословаччина. 

Політичному розпаду Малої Антанти і 
ізоляції Чехословаччини сприяла в той час 
політика Югославії, яка уклала в березні 
1937 р. Італо-югославський договір. З 
ініціативи Югославії Мала Антанта 
відхилила проект пакту про взаємодопомогу 
від всіх випадків агресії, запропонований 
Францією, що засвідчило неможливість 
Малої Антанти забезпечити захист навіть для 
її членів від агресивної політики 
фашистських держав. 

На політику Малої Антанти величезний 
вплив справляла і політика потурання 
фашистським агресорам, що проводилася 
Англією і Францією. Саме їх приклад 
наслідували Югославія і Румунія в політиці 
зближення з Німеччиною. Після аншлюсу 
Австрії Мала Антанта ще зберігала деяке 
значення тільки як відома гарантія проти 
угорських вимог ревізії кордонів, але 
відсутність єдності між Чехословаччиною, 
Югославією і Румунією проявлялася і в 
цьому питанні [1, c. 195; 5, c. 103]. 

Зустріч М. Стоядіновіча і Н. Комнена в 
Суботиці 25 вересня 1938 р засвідчила кінець 
існування Малої Антанти на міжнародній 
арені. Югославія і Румунія більше не 
вважали себе пов'язаними тристоронніми 
угодами з Чехословаччиною. Вони 
відмовилися також від останньої ланки, що 
зв'язувала країни Малої Антанти, – протидії 
угорським прагненням до перегляду 
кордонів, давши фактично згоду на перегляд 
чехословацько-угорського кордону. 

29–30 вересня 1938 р. в Мюнхені 
відбулася конференція представників 
Великобританії, Франції, Німеччини та Італії, 
на якій було санкціоновано розчленування 
Чехословаччини. Мюнхенська угода стала 
«безславним кінцем» Малої Антанти. 

Висновки. Становлення Малої Антанти 
як зовнішньополітичного союзу трьох 
держав – Румунії, Чехословаччини та 
Югославії проходилов складних та дуже 
суперечливих історичних умовах, що 
справляло значний вплив на її діяльність 
протягом всього періоду існування і сприяло 
створенню правлячими колами країн союзу 
міфу про Малу Антанту – «бастіон» 
цивілізації на сторожі національних інтересів 
її країн-учасниць. 

Серед проблем, які призвели до 
ізоляції, яка стала загрозою для її країн –
 учасниць напередодні другої світової війни, 
та подальшого розпаду Малої Антанти 
можна виділити наступні: залежний від 
західних держав політичний курс правлячих 
кіл Малої Антанти, беззастережна підтримка 
ними принципів версальського світу, їх 
боязнь революційних виступів всередині 
країн, їхня «подвійна гра» на міжнародній 
арені.  

Таким чином, нездатність Малої 
Антанти захистити європейський порядок, 
встановлений в результаті Першої світової 
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війни, від ревізіоністських поглядів 
переможених країн, перш за все, Угорщини, 
підтверджує малоефективність цього блоку. 
Однак, його учасники продемонстрували 
здатність малих держав Центральної та 
Південно-Східної Європи практикувати 
автономну і реалістичну зовнішню політику. 
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Прохорова В. Г. 
 

ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКО-
РУМУНСЬКИХ ВІДНОСИН В 
КОНТЕКСТІ ТРАНФОРМАЦІЇ 
БЕЗПЕЗПЕКОВОЇ СИСТЕМИ 

ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 
 
Стаття присвячена дослідженню 
двосторонніх відносин між Україною та 
Румунією від 2014 р. і до сьогоднішнього дня. 
У статті висвітлюються контроверсійні 
взаємини між Києвом та Бухарестом. Іншим 
важливим питанням, що аналізується, є 
незаконна окупація Криму Росією та її 
агресія проти України, внаслідок якої не 
лише порушено баланс сил у Чорноморському 
регіоні, а й зросла загроза національній 
безпеці Румунії. Політика Росії показала 
крихкість та нестабільність безпекової 
системи Чорноморського регіону. 
Дослідження показує, що виникнення спільної 
загрози призвело до зближення України і 
Румунії, активізації двостороннього діалогу, 
в тому числі і на вищому рівні, 
координування політики та розширення 
співпраці обох держав в багатьох важливих 
сферах задля забезпечення стабільності у 
регіоні.  
Ключові слова: Україна, Румунія, Російська 
Федерація, безпека, співпраця. 

 
Постановка проблеми. Відносини між 

Україною та Румунією займають важливе 
місце в стратегії зовнішньої політики обох 
держав, враховуючи протяжність спільного 
кордону, проживання в обох державах 
національних меншин іншої сторони, 
існування значних нереалізованих 
можливостей кооперації, перш за все у сфері 
регіональної безпеки. Нині агресивні дії 
Російської Федерації змушують Україну та 
Румунію переглянути  власні підходи до 
національної безпеки з урахуванням 
поточного стану регіональної системи. 

Аналіз основних досліджень. 
Трансформація безпекової системи 
Чорноморського регіону в контексті 
агресивної зовнішньої політики Російської 
Федерації є предметом ретельного 
дослідження багатьох експертів. Зокрема, 

вивченню змін у двосторонніх відносинах 
України і сусідньої Румунії свої роботи 
присвячували І. Соловей, В. Каптару, 
А. Филипенко, І. Максименко, С. Солодкий, 
І. Ракеру, С. Герасимчук. Шляхи координації 
політики Києва та Бухаресту в безпековій 
сфері досліджували Г. Вісан та 
Р. Рудомський. Варто зазначити, що низька 
динаміка розвитку українсько-румунських 
відносин не сприяє появі великої кількості 
публікацій із заданої тематики, тож 
інформація часто повторюється. 

Метою статті є виокремлення чинників, 
які визначають характер відносин між 
Україною та Румунії в сфері безпеки в 
контексті ревізіоністської політики 
Російської Федерації. 

Дослідницькі завдання сформульовані 
наступним чином: 1) розкрити інтереси 
Києва та Бухареста щодо розвитку 
двосторонніх відносин на сучасному етапі; 
2) визначити досягнення співробітництва 
сторін; 3) виокремити перешкоди, які 
заважають ефективній взаємодії в сфері 
безпеки та оборони. 

Виклад основного матеріалу. 
Протягом багатьох років в публічному вимірі 
Румунії домінувало негативне сприйняття 
України, передовсім завдяки популістським 
виступам представників окремих 
радикальних партій та ЗМІ. Вони 
представляли українську державу 
провідником російських інтересів у Румунії і 
у Чорноморському регіоні в цілому, 
формулюючи сприйняття її як загрозу. 
Україна, в свою чергу, підозрювала сусідню 
країну в планах втілення концепції «Великої 
Румунії» і відводила їй роль «головного 
ворога». Однак зараз обидві країни 
відкривають одна одну заново. 

Анексія Кримського півострова Росією 
у 2014 р. і початок війни на Донбасі дуже 
гостро поставили на порядок денний питання 
стабільності і безпеки у сусідніх із Румунією 
країнах [1]. Протиправні дії Кремля 
спонукали сусідів до зближення проти 
спільного ворога. За нових умов Румунія 
взяла курс на перезавантаження відносин з 
Україною та проявила себе як прихильник 
суверенітету та територіальної цілісності 
нашої держави. 

Для розуміння особливостей відносин 
Києва та Бухареста раніше і зараз доцільно 
пригадати, що двосторонні стосунки від 
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моменту проголошення незалежності 
України і до 2014 р. характеризувалися 
достатньою інертністю, наявністю широкого 
спектру суперечливих питань, політичною 
напруженістю та відсутністю системності, 
хоча обидві сторони і запевняли одна одну у 
готовності зміцнювати добросусідські і 
взаємовигідні відносини. 

Румунія була однією з останніх сусідніх 
країн, які визнали незалежність України, 
встановивши з нею дипломатичні відносини 
у січні 1992 р., та закріпили кордон 
формально. Упродовж 1991–1996 рр. в 
українсько-румунських відносинах існувала 
дилема «втрачених територій». Багаторічний 
обмін політичними претензіями був 
припинений внаслідок як однозначної позиції 
української влади щодо територіальної 
цілісності України, так і прагненням Румунії 
здобути статус кандидата на членство в 
НАТО та ЄС, чого можливо досягти лише за 
відсутності територіальних протиріч із 
сусідніми країнами. Саме це сприяло 
підписанню 2 червня 1997 р. Договору про 
відносини добросусідства між Україною та 
Румунією, який підтвердив непорушність 
кордонів та ліг в основу двосторонніх 
відносин між цими країнами [2, с. 212]. 

Протягом тривалого часу питання 
навколо захисту прав національних меншин, 
подвійного громадянства етнічних румунів, 
врегулювання судноплавного транзиту по 
річці Дунай, делімітації континентального 
шельфу в Чорному морі, а також ситуації з 
Криворізьким гірничо-збагачувальним 
комбінатом, що виникали на тлі взаємної 
підозри щодо нещирості сторін, справляли 
стримуючий вплив на розвиток 
двостороннього діалогу [3, с. 5]. 

Політика Росії щодо України у 2014 р. 
стала серйозним викликом та дала поштовх 
перезавантаженню відносин між двома 
країнами. Усвідомлення спільної загрози з 
боку російської держави призвело до 
покращення динаміки у двосторонніх 
відносинах між Україною та Румунією, які 
мають підґрунтя перерости у стратегічне 
партнерство сусідніх країн. Румунія стала 
першою країною, яка ратифікувала Угоду 
про асоціацію між ЄС і Україною, а також 
активно підтримувала Євромайдан та 
Україну на міжнародному рівні після анексії 
Криму. Активізувався діалог на вищому 
рівні, чому сприяла зміна влади в країнах.  

У лютому 2015 року міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін 
відвідав Бухарест, а 17 березня того ж року 
відбувся перший за сім років візит 
президента Румунії Клауса Йоханніса в 
Україну [4]. За період 2014–2015 рр. був 
підписаний ряд міжурядових угод: про 
заходи зміцнення довіри і безпеки, про малий 
прикордонний рух; ще два – про прокладання 
оптико-волоконного кабелю через 
українсько-румунський кордон в районі між 
Орлівкою (Україна) і Ісакчею (Румунія) і про 
відкриття міжнародного пункту пропуску для 
поромної переправи між двома цими 
населеними пунктами [5]. Важливість 
останньої угоди пояснюється відсутністю 
українського пункту пропуску на цій ділянці 
спільного з Румунією кордону по Дунаю.  

Під час візиту Петра Порошенка в 
Бухарест в квітні 2016 року була підписана 
спільна угода про патрулювання державного 
кордону між Румунією і Україною для 
боротьби з корупцією і контрабандою 
(патрулювання було впроваджене лише у 
2017 р.), про співпрацю в сфері військових 
перевезень і ін. [4; 5]. Також було відновлено 
діяльність українсько-румунської Спільної 
Президентської Комісії [3, с. 6]. 

Агресивна політика Росії у Азовському 
і Чорному морях порушила баланс сил в 
регіоні, змінила пріоритети України і Румунії 
у двосторонньому співробітництві, в тому 
числі у сприйнятті ролі одна одної в 
питаннях національної та регіональної 
безпеки. Водночас особливості діалогу 
передусім у сфері безпеки доцільно 
аналізувати в двох вимірах. Перший – 
співпраця з метою забезпечення національної 
безпеки в контексті зовнішніх загроз, де 
сторони об’єднанні спільним баченням 
проблем безпеки і готові до спільних дій в 
напрямку її зміцнення. Про це свідчать слова 
президента України П. Порошенка під час 
зустрічі з румунським лідером К. Йоханісом: 
«Ми цінуємо дружбу і міцне партнерство з 
Румунією та важливу підтримку і допомогу 
Вашої країни у захисті територіальної 
цілісності і суверенітету нашої країни та 
боротьбі проти зовнішньої агресії» [6]. 

До цього часу у Румунії не до кінця 
вірили в прозахідний курс України, 
передусім через її політику 
багатовекторності, та допускали надмірну 
залежність керівних кіл сусідньої країни від 
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Росії. Після подій 2014 року румуни стали 
по-іншому оцінювати і Україну, і українців, 
почали їх розглядати як людей з розвинутою 
громадянською свідомістю [7]. Географічна 
близькість Румунії до незаконно 
анексованого і мілітаризованого Криму, 
загроза появи Росії на півночі дельти Дунаю 
в Одеській області, посилення російського 
впливу в Молдові, де Румунія традиційно має 
інтереси, породжує відчуття небезпеки для 
Бухареста. Як зазначив глава штабу ВМС 
Румунії віце-адмірал Олександру Мірс, 
мілітаризація Росією Криму становить 
загрозу її національній безпеці та веде до 
того, що вся румунська прибережна лінія 
знаходиться в зоні досяжності російських 
ракет «земля-земля» дальнього радіусу 
дії [5]. Будучи де-факто прямим морським 
сусідом Росії, Румунія не зможе впоратися з 
цією загрозою самотужки. Саме тому 
Бухарест спрямовує зусилля на посилення 
власної безпеки, передовсім, надаючи 
усесторонню підтримку і допомогу Україні. 

Румунія рішуче засуджує російську 
агресію проти України, визнає незаконність 
референдуму та анексії Криму та відкрито 
заявляє про безпосередню причетність 
Кремля до озброєння бойовиків на Сході 
України. Бухарест надає Україні фінансову 
та матеріальну допомогу для подолання 
економічної кризи і здійснення структурних 
реформ. Відтак, у квітні 2016 р. Бухарестом 
очолив у НАТО трастовий фонд, який надає 
Україні допомогу в сфері кібербезпеки, було 
виділено 250 тис. євро військово-технічної 
допомоги в контексті протидії військовій 
агресії Росії [2, с. 218; 5]. 

Румунія є однією із головних 
послідовників санкційної політики 
Європейського Союзу відносно Росії та 
постійно наполягає на подовженні їхнього 
терміну дії допоки не буде повного 
застосування Мінських домовленостей, чи 
якщо ситуація в регіоні продовжуватиме 
погіршуватися [8].  

Будучи одним із ключових гравців у  
Чорноморському басейні, Румунія виступає в 
якості координатора регіональних зусиль 
задля розбудови безпекового балансу та 
протидії спробам російської держави 
дестабілізувати ситуацію на східних 
кордонах ЄС. Так, серед трьох 
чорноморських держав – членів НАТО саме 
Румунія найбільш активно наполягала на 

посиленні позицій альянсу в регіоні, шляхом 
збільшення тут присутності сил США та 
НАТО. Керуючись міркуваннями щодо 
необхідності забезпечення належної оборони 
країни, Румунія збільшила оборонні витрати 
до 2 % ВВП та кількість військових навчань, 
ініціює проекти з регулярного військового 
співробітництва та посилення інструментів 
«м’якої» безпеки [9; 2, с. 219]. До зміни 
влади в Польщі офіційні представники 
Києва, Бухареста та Варшави обговорювали 
створення «трикутника» співпраці – 
регіональної «групи солідарності» [3, с. 7]. 
У квітні 2016 р. Міністерством оборони 
Румунії була висунута ідея створення 
Чорноморського флоту НАТО, за участі 
Румунії, Болгарії і Туреччини, із залученням 
до цього проекту і України. Однак ця 
ініціатива не була реалізована через 
відсутність підтримки з боку Софії [5]. 
Справжнім проривом у двосторонніх 
відносинах можна вважати перші в історії 
країн спільні військові навчання «Riverine-
2018», що відбулися 4–6 вересня 2018 р. на 
ділянці Дунаю від українського Ізмаїла до 
румунського порту Бреїла. Для України 
спільні з Румунією навчання – це можливість 
не лише синхронізувати дії у дельті Дунаю, а 
й у довготривалій перспективі поступово 
інтегруватися до НАТО, стаючи хай хоч і на 
навчаннях, але все ж частиною колективної 
регіональної безпеки [10].  

Румунія бере активну участь у 
моніторингу безпекової ситуації в Україні та 
є головою місії у Чернівцях. Крім того, вона 
очолює альтернативну багатосторонню групу 
– Бухарестський формат, який об'єднує 
дев'ять членів НАТО: Польщу, Болгарію, 
Чехію, Словаччину, Угорщину, Литву, 
Латвію та Естонію. Ці дев'ять країн також 
поділяють стурбованість з приводу 
військового відродження Росії в Криму і 
виступають за постійне розширення НАТО. 

Ще однією сферою координації 
політики Румунії та України є ситуація в 
Республіці Молдова та придністровська 
проблема [11]. І Україна, і Румунія маючи 
спільний інтересів подальшому зближенні 
Кишинева з ЄС, врегулюванні 
Придністровського конфлікту з повною 
повагою до суверенітету і територіальної 
цілісності Республіки Молдова; водночас 
будучи занепокоєними політикою президента 
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Молдови Додона, докладатимуть спільних 
зусиль для його досягнення. 

Другим виміром аналізу співпраці 
Києва і Бухареста є забезпечення 
національної безпеки в контексті країнами 
внутрішніх чинників. На відміну від 
першого, зовнішнього виміру, ті проблеми, 
що довгий час перешкоджали розвитку 
поглибленого стратегічного партнерства 
Румунії та України, мають негативний ефект 
і сьогодні. Зокрема, питання національних 
меншин тривалий час було наріжним 
каменем в українсько-румунських 
відносинах. Румунська національна меншина 
на території України складає 151 тис. осіб, а 
українська в Румунії – за різними 
підрахунками від 57 до 200 тис. осіб. Ще 
початку 1990-х рр. Бухарест намагався 
реалізувати концепцію побудови «спільного 
культурного простору», а згодом почав різко 
критикувати політику Києва щодо 
румунської меншини в Україні на 
міжнародному рівні, що не мало під собою 
жодних правдивих аргументів [2, с. 216]. 

Новий закон України «Про освіту» (від 
28 вересня 2017 р.) сприяв загостренню 
проблеми та започаткував нову кризу у 
відносинах України з Румунією. Зокрема, 
мовна стаття 7 нового закону «Про освіту» 
була вкрай негативно сприйнята румунською 
владою, оскільки вона визначає право 
національних меншин на навчання рідною 
мовою поряд з українською мовою лише в 
окремих класах (групах) комунальних 
закладів дошкільної та початкової 
освіти [12]. Однак варто зауважити, що 
попри досі невирішену суперечку щодо 
нового освітнього закону, уряд Румунії 
вважає за необхідне продовжувати дискусії в 
усіх форматах – в НАТО, в ЄС та у 
двосторонньому форматі з підтримки 
України та її суверенітету [13]. Разом із тим, 
громади національних меншин обох країн 
можуть зіграти значну роль у зміцненні 
українсько-румунських відносини. 
Очікується, що активні міжлюдські контакти 
та прикордонна співпраця, зумовлені 
географічною близькістю країн, 
формуватимуть сприятливі умови для 
поглиблення контактів та співробітництва, а 
отже працюватимуть на покращення 
безпекової ситуації. 

Висновки. Анексія Російською 
Федерацією Кримського півострова з 

подальшим включенням його до її складу, а 
також початок непрямої військової агресії на 
сході України стали чи не найсерйознішим 
викликом усталеному європейському 
порядку та системі міжнародної безпеки в 
цілому за останні півстоліття. У цьому 
контексті співпраця між Україною та 
Румунією в безпековій сфері є ключовим 
питанням Європейської політики сусідства та 
партнерства, а також міжнародної співпраці в 
регіоні Чорного моря та країнах Східної 
Європи в цілому. Останні роки 
спостерігаються позитивні зрушення у 
відносинах між цими двома країнами: події 
2014 року стали каталізатором 
«перезавантаження» колишніх недовірливих 
відносин між Києвом та Бухарестом. 
Протягом останніх років їм вдалося 
встановити конструктивні відносини, 
спрямовані на пошук рішень нагальних 
проблем, подолання певного стану 
бездіяльності та подальшого розвитку 
співпраці. На вищому рівні підтверджена 
взаємна зацікавленість та наявність 
перспектив поглиблення співробітництва в 
різних сферах в інтересах обох країн. 
Співпраця у сфері безпеки залишається 
пріоритетним напрямком у відносинах обох 
держав, однак її ефективність залежить від 
політичної волі сторін  до конструктивного 
діалогу, особливо стосовно давніх протиріч, 
які можуть і надалі грати роль стримуючого 
бар’єра у встановленні рівноправних 
партнерських відносин і переходу на рівень 
стратегічного партнерства між Україною та 
Румунією. 
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ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА УГОРЩИНИ 
ТА ПОСТ-ІМПЕРСЬКИЙ РЕВАНШИЗМ 

 
Стаття присвячена аналізу розвитку 
історичної політики Угорщини, її 
взаємозв’язок з угорською історією ХХ 
століття і вплив на сучасні політичні 
процеси всередині країни та в Європі 
загалом. Була розглянута роль Тріанонського 
мирного договору у формуванні 
національного міфу та національної травми. 
Автором визначені основні пункти сучасної 
історичної політики Угорщини держави і 
простежено історичний зв’язок між 
минулим держави і її сьогоденням.  
Ключові слова: історична політика, 
реваншизм, національна травма, 
Тріанонський договір.  

 
Виклад основного матеріалу. У часи 

комуністичної влади історична політика 
Яноша Кадара, керівника соціалістичної 
Угорщини, носила тоталітарний зміст і 
забороняла переосмислювати події 
Будапештської осені 1956 року окремо від 
лінії правлячої Угорської соціалістичної 
робітничої партії. Влада намагалася 
замовчувати їх, проте їй врешті-решт почали 
протистояли політики нової генерації 80-х 
років на чолі з Яношем Берец.  

Формування сучасної меморіальної й 
історичної політики Угорщини в 1989 р. були 
пов’язані з розпадом комуністичної системи і 
потребі переосмислення коммуністичного 
минулого й його злочинів проти угорського 
народу. Основною ідеєю нової політики було 
подолання коммуністичної спадщини і 
повернення до розбудови національної 
держави, втраченої під час комуністичної 
плади. За визначенням Касьянова, 
національне минуле поставало як 
актуалізація сучасних процесів в державі. Це 
також можна назвати новою націоналізацією, 
яку сприймали як відновлення нормального 
розвитку після комунізму.  

1 травня 2004 р. Угорщина стала 
членом Європейського Союзу, цю подію 
пов’язують з цивілізаційною зміною: східна 

комуністична Європа стала частиною 
Західного світу, змінилась геополітична 
проблематика Схід – Захід через просування 
кордонів Заходу східніше, а отже Угорщина 
стала частиною геополітичного Заходу.  

В історичній політиці держави тоді 
панували: етнонаціоналізм, повернення до 
заборонених символів, героїв, місць пам’яті і 
подій, які були заборонені у комуністичні 
часи.  

Вступ до ЄС передбачав делегації 
частини свого сувернітету в економіці, 
політиці загалом та історичній політиці 
зокрема. Останнє включало в себе загальні 
європейські цінності, етноплюралізм, 
толерантність та комплекси меншовартості, 
пов’язані зі злочинами нацистів та фашистів 
під час Голокосту та ІІ Світової війни.  

Минуле ж в Угорщині було складовою 
політики ідентичності, як мова, література, 
культура тощо, точкою збірки, політичної 
мобілізації, а отже ревізіонізм, проваджений 
ЄС мав протиріччя з діючою історичною 
політикою. Одночасно довелось існувати 
ідентичності і національній (обмеженій в 
етносимволізмі) і європейській (або як 
противага, або альтернатива національному).  

В авангарді історичної політики 
Угорщини стають праві: Фідес (Угорський 
громадянський союз) – 134 з 199 у 
Національних зборах і 11 місць у 
Європарламенті, ідеологія яких утілена у 
поміркованому євроскептицизмі, 
націоналізмі та консерватизмі. В. Орбан – 
голова партії і прем’єр-міністр Угорщини 
(1998–2002, 2010 рр.). А також більш 
радикалізована партія Йоббік (За кращу 
Угорщину) – 23 місця у Національних зборах 
і 3 місця у Європарламенті, євроскептицизм 
якої є жорсткішим, а до ідеології належать 
відрикитий шовінізм, антисемітизм та 
ксенофобія. 

На думку правих Угорщини, історична і 
меморіальна політика – це противага 
глобалізації задля збереження національної 
ідентичності. У той же час нові засоби 
коммунікації стають інструментами такої 
політики, відбуваються процеси медіалізації і 
розквіту популізму, котрий використовує 
національні почуття виборців задля реалізації 
своїх політичних інтересів.  

Можна сказати, що націоналізація 
сприяла консолідації суспільства, поваленню 
старого ладу коммуністичного режиму, 
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поверненню до розбудови своєї нації й 
національної держави. Проте водночас із цим 
відбувалося наростання конфлікту 
національних історій з сусідами, 
утвердження себе як жертви і єдиної 
сторони, на боці якої лежить історична 
справедливість, зріст шовіністичних і 
радикально-націоналістичних настроїв, 
покладання усіх проблем і провину за 
історичні злочини на сусідів, кооперація з 
державами зі схожим історичним минулим.  

Важливим напрямом історичної й 
меморіальної політики Угорщини є 
засудження злочинів комуністичного 
режиму. Цим подіям присвячений Дім терору 
в Угорщині в Будапешті, заснований Фондом 
досліджень історії й суспільства Східної й 
Центральної Європи, а також Комітет 
національної пам’яті. У цих установах 
засуджуються репресії, Угорська радянська 
республіка 1919 р., комуністичний режим в 
угорщині 1949–1989 рр. і подавлення 
угорського повстання 1956 р. 

Треба розуміти, що якщо для Західної 
Європи центральною трагедією людства в 
XX столітті став Голокост, то для угорців 
такою подією був Тріанонський договір 
1920 р., коли Угорщина втратила найбільше 
територий і регіони етнічного розселення, 
отже і комплексу провини за холокост угорці 
переважно не мають.  

З новою пост-комуністичною 
історичною політикою Тріанонська трагедія 
була відновлена у статусі колективної травми 
угорського народу і політиками, і істориками 
так само, як і в міжвоєнний період Хорті, 
коли розвитку зазнали реваншистські ідеї 
об’єднання угорських земель.  

Крайньою точкою цього стало 
започаткування Дня пам’яті Тріанонського 
договору, який з 4 червня 2010 р.святкується 
щорічно, а також введення до основного 
закону Угорщини від 25 квітня 2011 р. 
статті «D» про угорців за кордоном, а також 
пов’язані з цим зміни у порядку набуття 
етнічними угорцями громадянства. 

З цими подіями пов’язана відома в 
Угорщині дискусія у історичному й 
меморіальному дискурсі 2012 р. щодо ролі 
євреїв у комуністичних революціях, коли 
Андрайш Герьо звинуватив Ігнаца Ромшичца 
в «академічному антисемітизмі», оскільти 
той посилався на засилля євреїв в угорських 
комуністичних революцій, а також через те, 

що він поставив режиму Хорті трійку з 
мінусом в своїй книзі, а з цього він зробив 
висновок, що той знецінив Голокост [2]. 

У ессе «Тріанон проти Голокоста» 
Г’яни демонструє схожість між цими двома 
предметами суспільної пам’яті й розглядає їх 
як дві взаємовиключні форми національних 
спогадів. До схожих рис він відносить: 
самовіктимізація, наділення певних 
історичних подій символічним значенням і 
віддання їм провідної ролі, міфологізація 
історії тощо. Він доходить такого висновку: в 
cучасній угорщині такий конструкт як 
«травма Тріанона» займає провідну роль у 
суспільній свідомості, тому Голокост з ним 
конкурувати не може.   

У праці «Тріанон та Голокост – 
майбутнє минулого» Петер Дьордь 
стверджує, що побудувати нову ідентичність 
без етноцентризму й без «Тріанонської 
образи» є вкрай важкою задачею для 
угорського суспільства.  

Отже, зав’язана на національному 
комплексі трагедії Тріанонського миру та й 
втрати територій з угорським етнічним 
складом, історична політика Угорщини 
продукує історичну міфологію та меседжі 
для суспільства, які відповідають загальній 
тенденції цього історичного комплексу.  

Історична й меморіальна політика 
угорщини провадиться державою, а саме 
Фідесом і прем’єром Орбаном. В 2000 р. була 
перенесена корона святого Іштвана в 
парламентський палац на честь святкування 
1100-річчя державності Угорщини. Це 
свідчить про це, що генеологічно сучасні 
угорці пов’язують свою державу з 
багатовіковим королівством, територія 
котрого охоплювала не тільки втрачені у 
1920 р. території, але й набагато більші землі 
Чехії та Польщі. Також завдяки короні 
святого Іштвана можна провести аналогію із 
Габсбургською монархією, а отже і коло 
сенсів, до яких відсилає громядн угорщини 
такі символічні дії влади, розширюється. До 
славетного історичного минулого також 
адресує також те, що перші 20 хвилин кожної 
години коло корони стоїть караул, одягнений 
у історичну уніформу. 

2010 року під час другої каденції 
Орбана була прийнята нова конституція, яка 
декларувала у першу чергу те, що віднині 
Угорщина піклуватиметься про всіх угорців 
як всередині країни, так і за її межами. Тобто, 
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він фактично реалізував ідеї Йозефа Антала, 
котрий ще у 1990 р. на першому пленарному 
засіданні нового парламенту декларував, що 
у глибині душі хотів би бути прем’єр-
міністром 15 млн. угорців, тобто кожного 
угорця у світі. 

Був введений закон про подвійне 
громадянство, який уводив до політичного 
поля Угорщини представників діаспор, які 
отримали змогу брати участь у голосуваннях 
всередині країни та отримали такіж 
преференції, як і угорці, що мешкають в 
держави. Виходячи з цього можна сказати, 
що декларовані правлячою партією «Фідес» 
та іншими правими популістами тези щодо 
об’єднання усіх угорців у світі під єдиним 
крилом вийшли із сфери гучних заяв та 
обіцянок і перейшли до практичної 
реалізації. Ця політика дає підстави для 
інтеграції діаспор у межах втрачених за 
Тріанонським договором земель.  

Наприклад, у Закарпатській області 
України функціонує низка угорських 
політичних організацій. Одна із їхніх 
політичних вимог – це створення Угорського 
автономного округу із центром у Береговому. 
До уведення у 2004 р. і 4-х відсоткового 
бар’єру для політичних партій обрані у 
береговому депутати репрезентували угорців 
у Верховній Раду. До організацій належить: 
Товариство угорської культури Закарпаття, 
Демократичний союз угорців України та 
Демократична партія угорців України. 

Такі ж партії існують і в інших країнах 
з угорською діаспорою. У Румунії це 
Демократичний союз угорців Румунії, який 
був створений 1989 року, а на виборах 
2009 року представник партії Хунор Клемен 
отримав 3,8 % голосів. Партія відстоює ідеї 
збільшення автономності місцевих органів 
самоврядування, створення національної 
угорської автономії, а також за розширення 
сфери ужитку угорської мови в освіті та 
адміністрації. 

У Словаччині угорці у політичній сфері 
представлені  правоцентристською Партією 
угорської коаліції, яка у Європарламенті 
представлена 2 депутатами з 13 словацьких. 
У регіонах, де угорців більше ніж 20 % 
населення, угорська мова діє на рівних 
правах у адміністративній діяльності, як і 
словацька, а також діє угорське теле- і радіо- 
мовлення. 

Угорська діаспора північної автономної 
області Воєводіна Сербії є п’ятою за 
кількістю і налічує 293 299 людей, інтереси 
яких репрезентує Національна рада 
Угорської меншини. Не дивлячись на 
асиміляційну політику і германізацію угорців 
в Австрії, угорська діаспора складає близько 
40.000, а угорська група Консультативної 
ради є найстаршою з усіх консультативних 
рад меншин у Австрії. Більшість угорців 
мешкає у Бургенланді, котрий був втрачений 
на користь Австрії за Тріанонським 
договором. 

Отже, угорці за межами своєї держави 
мають реальну політичну силу і є 
репрезентованими у демократичних 
інституціях, вони провадять свою культурну 
політику. Історична політика є суголосної до 
політичної практики угорських діаспор. 

У той же час існує загроза іредентизму 
та ревізіонізму, який виходить із 
провадженою державою історичної 
риторики. Поміркована євроскептична партія 
«Фідес» та її лідер Орбан проводять 
лагіднішу політику, ніж та, котру пропонує 
радикальна партія Угорщини «Йоббік». Вона 
критикує діючого прем’єр-міністра за 
занадто лагідну політику у відносинах з 
Євросоюзом, а особливо – під час 
міграційної кризи 2015 року. Вона є 
радикально євроскептичною, а політичні 
оглядачі й опоненти називають її 
ксенофобською, неофашистською, 
неонацистською та антисемітською. Партія 
також відома низкою акцій протесту. 
Наприклад, у 2017 році в Будапешті була 
проведена акція «Самовизначення для 
Закарпаття», основним гаслом якої було: 
«Закарпаття це Угорщина». 

Габор Вона, лідер партії, заснував 
праворадикальну и национально-
консервативну партію «Йоббік» («За кращу 
Угорщину») у 2003 році, а через три роки 
став її головою. Тоді вона об’єднала навколо 
себе більш молодий електорат, декларуючи 
те, що вона стоїть на угорських цінностях та 
виступає за національні інтереси. 

Незважаючи на крайній радикалізм, 
партія має політичний успіх як в Угорщині, 
так і в Євросоюзі загалом. 2009 року 
«Йоббік» отримала три місця у 
європарламенті. На виборах у 2010 році за 
партію проголосувало 16 % виборців, і партія 
отримала в національному парламенті 
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Угорщини 47 міць. На останніх загальних 
виборах у 2014 р. вона набрала 20 % голосів. 

За думкою інформаційного агентства 
«Еuronews» Габор Вона хоче стати 
системною опозицією в Угорщині, отож він 
вимушений пом’якшити риторику. У кінці 
минулого року Габор Вона заявив, що 
засуджує антисемітизм деяких членів і партія 
стає більш центристською. Водночас ЗМІ й 
спостерігачі вважають, що це лише ж 
спробою стати «народною» партію та 
об’єднати більше виборців. 

У своїй риториці «Йоббік» 
використовує ті ж тези, що і офіційна влада 
щодо історичної політики, але радикалізує їх, 
виступаючи на вкрай іредентистських 
позиціях. «Тріанонська трагедія» 
використовується як гасло і точка об’єднання 
симпатизуючого партії електорату. 

Висновок. Простеживши розвиток 
історичної політики сучасної Угорщини від 
здобуття незалежності від комуністичного 
блоку у 1989 році і до сьогодення, можна 
зробити висновок, що вона поступово 
трансформувалася під ідеологічним та 
політичним впливом діючих у державі сил, 
насамперед – партією «Фідес». 

Починаючись як викриття злочинів 
радянського періоду та їхнього засудження, 
вона перейшла у сферу гри на почуттях 
національного пригноблення та 
самовіктимізації. До місця прийшлася 
Тріанонській договір, який у сфері історичної 
політики став «Тріанонською трагедією». 
Риторика втрата територій етнічного 
розселення угорців стала сприяти 
автономізації діаспор в межах інших держав, 
а основний закон 2010 року та подвійне 
громадянство увели угорців за межами своєї 
держави до політичного життя батьківщини. 

Водночас із тим, у більш радикальних 
сил Угорщини такий підхід в історичній 
політиці сприяє настроям іредентизму та 
ревізіонізму щодо втрачених територій. 
Якщо для «Фідес» пріоритетна співпраця з 
діаспорами, то «Йоббік» схиляється до 
возз’єднання угорських територій. 

Отже, історична політика Угорщини у 
сучасному її вигляді має чіткий зв’язок іх 
настроями пост-імперського реваншизму в 
суспільстві. 
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ПОЛІТИКА КУЛЬТУРНОЇ ПАМ’ЯТІ В 
РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ:  

ЗАСВОЄНІ УРОКИ ТА МАЙБУТНЄ  
 

Стаття присвячена аналізу проблеми 
розвитку політики культурної пам’яті в 
Республіці Білорусь. Розглянуто причини 
актуальності теми на даний момент та 
простежено розвиток цієї проблеми з 
моменту отримання незалежності й до 
сьогодні. В статті проаналізовано 
домінування та унікальне співіснування двох 
історичних наративів в межах Білорусі. 
Автором визначні основні тенденції 
розвитку культурної пам’яті Білорусі.  
Ключові слова: історична пам'ять, наратив, 
культурна пам'ять, Республіка Білорусь  

 
Постановка проблеми. Політика 

культурної пам’яті в Республіці Білорусь, як 
в інших країнах постсоціалістичного табору є 
питанням відкритим та актуальним, тому що 
політика культурної пам’яті, як явище 
представляє собою не закріплену форму 
впливу на думки людей, цілих країн, більш 
того, вона безпосередньо впливає на 
створення, розвиток, реформацію та зміну 
цілих політичних систем.  

На сьогоднішній день держава, яка не 
переосмислює свою політику по відношенню 
до історії, культури та розповсюдженню 
серед суспільства нарікає себе стати об’єктом 
геополітичних зносин.  

Відомо, що офіційно, державною 
ідеологією СРСР був марксизм-ленінізм, 
тому етнонаціональне питання вирішувалося 
шляхом «…розповсюдження ідеології 
радянського надетнічного інтернаціоналізму 
та, одночасно, контрольованого визнання 
оригінальності етнічних/національних 
ідентичностей» [7, с. 297]. Національне 
питання в СРСР розглядалося в роботах 
О. Барсенкова, О. Вдовіна, Т. Рудницької, ін.  

Критичне переосмислення національної 
політики в Білорусі демонструють новітні 
праці З. Позняка, О. Браточкіна, 
О. Ластовського, Е. Дубянецкі, В. Пічукова. 

З отриманням незалежності усі колишні 
радянські республіки зіткнулися з хвилею 
контроверсійних коммеморацій, які 
претендували на рівень домінуючих для 
утворення нових національно-орієнтованих 
історико-політичних доктрин.  

З метою демонстрації новітнього 
політичного процесу – закріплення 
суверенітету, самовизначення та 
підкресленого відокремлення від політичного 
минулого, новообрані носії влади прагнули 
публічного та бажано артикульованого 
переосмислення політичної історії, що 
нерідко застосовувалося як засіб 
електоральної маніпуляції. Адже відомо, що 
будь-яка артикуляція складних питань 
суспільних взаємовідносин автоматично стає 
політичним питанням. Відтак, «війни 
пам’яті» дозволили здійснювати 
перерозподіл та мобілізацію електорату.  

Таким чином у 1991 р. разом із 
отриманням незалежності країни 
пострадянського табору взяли за основу 
типові національно орієнтовані комеморації, 
в яких головну роль зіграли віктімні 
наративи дисидентів та борців за національну 
незалежність від СРСР, які відтіснили більш 
масштабний за кількістю носіїв, але 
політично непродуктивний радянсько-
ностальгічний наратив.  

Популяризація наративів націонал-
орієнтованого дисидентства у Республіці 
Білорусь почалася в часи «Перебудови» та 
була пов’язана із ім’ям Зенона Позняка – 
білоруського дисидента, який у 1988 році 
опублікував статтю «Куропати – дорога 
смерті». З того часу, проблема визнання 
Куропат – місця масового розстрілу 
білоруської інтелігенції силами НКВД стала 
крамольною плямою в історії Білорусі.  

Нова генерація білоруської інтелігенції, 
яка з 1988 р. об’єдналася у Білоруський 
Народний фронт за перебудову 
«Відродження» намагалася активізувати 
серед людей важливість питання «нової 
культури пам’яті». Серед учасників та 
організаторів цієї організації, були Віктор 
Івашкевич, Вінцук Вячорка, Лявон 
Борщевський, Алесь Беляцкий, Василь 
Биков, Михайло Ткачов, Михайло 
Чернявський, Сергій Дубовець, Алесь 
Адамович. 

Проте і сьогодні «memory studies» в 
Білорусі не є інституціоналізованим явищем. 
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«Нова культура пам'яті, як і розповідь про 
сталінські злочини і радянський період, була 
підпорядкована тому концепту національної 
ідентичності, який стали просувати на рубежі 
1980–1990 рр.» [2].  

Отже, основою націонал-орієнтованого 
наративу стало засудження «сталінських 
репресій» 1930–1940-х років та віктімізація 
білоруського народу у складі СРСР, які 
тільки спрощували програмуючу модель 
«нової пам’яті».  

Одностайного рішення не було через 
існування й другої моделі, радянсько-
ностальгічної. Так, після путчу у серпні 
1991 р, Комуністична партія Білорусі була 
заборонена, проте 1 грудня почала існувати 
Партія комуністів Білоруська (ПКБ), а з 
1996 р. була відроджена Комуністична партія 
Білорусі. У перші роки незалежності Білорусі 
ліво-орієнтовані партії спромоглись до 
рішучих дій, що й визначило їх подальшу 
підтримку. «Комуністи і аграрії домоглися у 
законодавчому порядку відновлення пільг 
ветеранам, інвалідам і чорнобильцям, 
відмінених особисто президентом» [6, c. 37] 
Декомунізація в Білорусі не була 
інституціоналізованою через підтримку лівих 
кіл. Отже, поки одна сторона намагалася 
конструювати нову пам'ять, друга намагалась 
усіма способами повернути владу.  

За класифікацією Олексія Браточкіна, 
історію розвитку питання «культури пам’яті» 
можна поділити на 3 етапи, а саме: 

I – етап  Нової культурної пам'яті  
(1988–1994 рр.): спроби інституціоналізації 
нових інтерпретацій минулого, розкол 
суспільства і культури пам'яті. 

II – етап «Ресовєтізації» культури 
пам’яті (1994–2003 рр.) з використанням 
радянсько-ностальгічного наративу історії та 
моделі пам’яті. 

III – Поява «нових» ідеологічних 
стратегій політичного режиму і контури 
нового консенсусу з приводу історії та 
пам'яті в Білорусі (2003–2016 рр.) [2]. 

Перший етап становлення 
культурної пам’яті (1988–1994 рр.) 
характеризується жвавим дискурсом щодо 
сталінських репресій, спробами перегляду 
подій Великої Вітчизняної та Другої Світової 
війни, повернення культовості діячів 
Великого князівства Литовського та періоду 
Білоруської народної республіки, історії 
БССР. На цьому етапі представники БНФ 

почали активну діяльність щодо написання 
та публікації нових підручників історії 
Білорусі, починають активно згадувати події 
Голокосту та Афганістану (1979–1989 рр.). 
Так, білоруське суспільство було 
схвильоване та стривожене після публікації 
Зеноном Позняком статті «Куропати – дорога 
смерті» 3 червня 1988 року. Починається 
масові розкопки місця розстрілу людей під 
час політичних репресій 1930-х та 1940-х 
років. Рівень обурення та напруги зріз 
30 жовтня 1988 року, коли була розігнана 
демонстрація людей присвячена пам’яті 
жертв сталінської епохи («Дзяды-88»).  

Також у 1988 році виходить 
білоруський фільм, білоруського режисера 
Михайла Пташука «Наш бронепоїзд», який в 
сюжеті описує стан радянського та 
білоруського суспільства, а саме 
протистояння в рамках Радянського союзу 
двох наративів – сталінського та 
антісталінського (перебудовчі ідеї). З 
моменту Розпаду СРСР, починаються активні 
дії щодо створення нових державних 
символів, а саме флаг, герб. Нове 
керівництво Білорусі починають активно 
налагоджувати контакти із «урядом у 
вигнанні БНР». Таким чином починаються 
згадуватись події, які за часів СРСР 
замовчувались.  

Другий етап становлення культурної 
пам’яті (1994–2004 рр.), ототожнюється з 
приходом на пост президента О. Лукашенко. 
За цей період були проведені 3 референдуми.  

Перший референдум 1995 року, дав 
змогу змінити державну символіку з 
націонал-орієнтованої символіки, а саме –
національного «біло-червоно-білого» 
прапора та герба Республіки Білорусь – на 
радянсько-ностальгічну. Сучасний прапор 
фактично копіює прапор БРСР, який був 
прийнятий у 1951 році. З оновленого прапора 
були вилучені радянські символи – серп, 
молот та зірка та трохи змінений орнамент. 
Оновлений герб Республіки Білорусь також 
змінився, замість серпа та молота – 
географічне зображення держави. Також 
було повернуто Білорусь до економічної 
інтеграції с Російською Федерацією, закріпив 
російську мову, як другу державну та 
розширив права президента.  

Другий референдум 1996 року переніс 
День незалежності. Це стало першим 
випадком серед пострадянських держав, і 
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Днем Незалежності став вважатися не день 
відокремлення від СРСР (чи прийняття 
Декларації про державний суверенітет), а 
День Визволення столиці Білорусі від 
німецьких загарбників. 

Третій референдум 2004 року закріпив 
можливість чинному президенту висувати 
свою кандидатуру багаторазово. После цього 
референдуму фактично процесс консолідації 
влади в руках Лукашенко був закінчений. 
Усе це закріплювало й державний контроль 
над будуванням майбутньої та корегування 
існуючого історичного дискурсу із правими 
та правоцентристськім колом.  

В цей час будується колективна пам'ять 
про Велику Вітчизняну війну, яка досі 
залишається найпотужним засобом впливу на 
світогляд білорусів, одночасно досить сильно 
критикуються опозиціонери та представники 
правого кола в історії держави. За словами 
завідуючого відділом новітньої історії 
Інститута історії Національної академії наук 
Білорусі Сергія Третьяка «Перемога у 
Великій Вітчизняній війні є центральною 
ланкою патріотичної свідомості білоруського 
народу» [8].  

Також, він наголошує, що Білорусі та 
білоруському суспільству слід відкидати 
будь-які спроби ревізії щодо радянського 
періоду їхньої держави та називати інші 
періодами «дірками». Також не доречно 
централізуватись на процесі віктимізації та 
поділу нації на тих чи інших, бо це являє 
собою загибель нації.  

Отже, таким чином ми можемо казати, 
що культурна пам'ять білорусів здебільшого 
орієнтована на радянську історію. 

Третій етап становлення культурної 
пам’яті (2004–2016 рр.) характеризується 
використанням політики пам’яті як 
інструменту стабілізації та встановлення 
певного «статус-кво», що пов’язується із 
закріпленням Президента при владі.  

В цей час стрімко просувається процес 
фрагментації білоруської культурної єдності 
під впливом ринкових тенденцій та 
конкуренції. Відчувається соціальне 
розшарування, розпад старих соціальних 
класів, виникнення нових соціально активних 
груп. Відбувається виникнення нового класу, 
відомого як «прекаріат». 

До контрверсійних радянського 
ностальгічного та віктімного націонал-
патріотичного наративів приєднується 

«новий» державно-консервативний, який 
намагається акумулювати наративи історико-
національного, радянського та 
«пропрезидентського державницького».  

Це проявляється церез підкреслення 
особливості режиму, який стримав кризу 
подібну Грузинський чи Українській. 
Вбудовується контрзахідна та 
контркапіталістична риторика, яка стверджує 
про економічні успіхи, що є результатом 
грамотної націонал-орієнтованої економічної 
політики, яка використовує національний 
потенціал, а не іноземні інвестиції чи 
кредити, приватизації.  

Таким чином, в Білорусі реалізується 
модель державного капіталізму з міфом про 
потужну «соціальну державу». В цьому етапі 
виділяють три особливості існуючої 
культурної практики держави, а саме: 

– апропріацію (привласнення) і 
реінтерпретацію (перекодування) 
радянського наративу історії і радянських 
«місць пам'яті», поступове зникнення 
«ностальгічних» мотивів; 

– опора вже на власну історію режиму, 
а не тільки на відсилання до радянської 
історії (створення власних «місць пам'яті») 
Так наприклад був споруджений меморіал 
«Неміги» станції метро в Мінську, де у 
1999 р. в масовій давці загинуло 53 людини. 
А в 2012 р. споруджено скульптурну 
меморіальну дошку «Ріка пам’яті», 
присвячену трагічним подіям 2011 р. на 
станції мінського метро «Жовтенва», де 
11 квітня під час теракту загинуло 15 людей. 

– апропріація і привласнення історичної 
риторики колишніх політичних противників, 
включення ряду раніше «заборонених» 
історичних тем в офіційний канон історії, 
створений ідеологічним апаратом 
політичного режиму Лукашенка (ця 
тенденція посилилася після Євромайдану в 
Україні та анексії Криму Росією) [2]. Саме 
Після подій 2013–2014 рр. в Україні стало 
помітним послаблення державного наративу 
щодо радянсько-ностальгічної лінії та 
застосування процесу «білорусизації» 
державної політики.  

Так зараз ми можемо побачити «День 
Вишиванки», який проводить БРСМ 
(Білоруський Республіканський Союз 
Молоді), поширення білоруської мови серед 
суспільства. Одночасно й рейтинг президента 
Лукашенко зріс із його миротворчою 
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політикою щодо подій на території України 
та до іммігрантів. Сили БНФ послабились та 
не мають чіткого єдиного лідера.  

Отже, у сучасній культурі пам'яті в 
Республіці Білорусі ми бачимо симбіоз 
наративів радянської історичної політики та 
національно-орієнтованої історичної 
політики, що очевидно, може розглядатися як 
приклад «загальнонаціональної» пам’яті.  

Однак залишається питання щодо 
монолітності цієї загальнонаціональної 
пам'яті? Чи залишиться певний консенсус 
при зміні влади, бо в білоруському 
політикумі є нагальним питанням відкриття 
Інституту національної пам’яті.  

Так, білоруський парламентарій член 
Палати Представників, голова постійної 
комісії освіти, культури та науки Ігорь 
Маразалюк виступає за створення даного 
Інституту. За його словами, інститут 
національної пам'яті може стати 
координуючим експертним центром, який 
«дозволить виразно і чітко визначити наші 
пріоритети і об'єктивний образ нашого 
минулого, постійно відстежувати історичну 
пам'ять наших сусідів і опонентів, 
оперативно реагувати на спроби 
фальсифікації і спотворення історії 
Білорусі» [5].  

З іншого боку є заяви іншого характеру, 
так директор Інституту історії Національної 
академії наук Білорусі В’ячеслав Данилович 
каже про те, що білоруські та російські вчені 
будуть розвивати взаємодії щодо збереження 
історичної пам’яті через написання 
колективних монографій та проведення 
конференцій «Одна з проблем історичної 
науки – недоліки рецензування. Такий 
журнал рецензій буде сприяти критичному 
переосмисленню напрацювань, розвитку 
історичної науки та Білорусі і Росії», – вказує 
В’ячеслав Данилович [1].  

На даний момент ситуація, яка склалась 
в Білорусі є унікальною, проте чи стане 
білоруська культура пам’яті 
мультидирективною, тобто здатною 
забезпечувати рівність існуючих наративів, а 
відтак діалог без конфронтацій залишається 
досить актуальним питанням для 
майбутнього Республіки Білорусь.  
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Policy of Cultural Memory in the Republic of 
Belarus: Lessons Learned and Future 

The article is devoted to the analysis of the 
problem of development of the policy of cultural 
memory in the Republic of Belarus. The reasons 
of the relevance of the topic for the moment are 
considered and the development of this problem 
has been traced from the moment of 
independence becoming even today. The article 
analyzes the domination and unique coexistence 
of two historical narratives within Belarus. The 
author identifies the main trends of the cultural 
memory of Belarus. 
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Череватый В. А. 
 

СОВРЕМЕННОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАН 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 

В статье рассматривается мемориальная 
политика стран Восточной Европы, а 
именно: Украины, Польши и Венгрии. 
Анализируется роль истории в современной 
политике, ее влияние на общественное 
сознание, а также позиционирование и 
выделение событий, персонажей, мест с 
целью манипуляции со стороны государства.  
Ключевые слова: политика памяти, 
Украина, Польша, Венгрия, мемориальная 
политика, историческая политика, память, 
Восточная Европа, законодательство. 

 
Постановка проблемы. В начале 

ХХI ст. изучение истории конфликтов и 
катастроф ХХ в. (войны, голод, массовые 
репрессии) вызывает все больший интерес у 
исследователей именно в связи с ролью 
памяти в историческом конструировании 
социальной (коллективной) идентичности. 
Важное значение имеют образы прошлого, 
их влияние в социальной культурной памяти 
на мотивацию поведения индивидов и групп, 
использование исторических построений в 
прошлых и современных этнических, 
конфессиональных и национальных 
конфликтах. Особое внимание отводится 
анализу социальной памяти, представлений о 
прошлом как неотъемлемой составляющей 
групповой, социальной и национальной 
идентичности. Исторические аргументы 
всегда использовались в политической 
практике, в общественных дискуссиях и 
социальных программах. Происходит 
воздействие на общественное сознание, на 
представления людей об обществе, в котором 
они живут. Для политических элит 
последних лет отношение к прошлому всегда 
важно: они хотят использовать его для 
легитимации своих действий [1]. 

Анализ актуальных исследований и 
публикаций. Тема о политике памяти начала 
распространяться не так давно, но уже 
сумела отразиться в работах таких деятелей: 
В. Бондар, Г. Касьянов, Я. Корэйба, 

М. Чихоцки, А. Миллер, Р. Трабы, П. Бурдье, 
А. Михника [2; 3; 4; 5; 6]. На первый взгляд, 
причины этого лежат на поверхности, ведь 
прошлое всегда имело большую роль для 
многих социальных факторов. Поэтому 
целью статьи является рассмотрение 
мемориального законодательства стран 
Восточной Европы.  

Изложение материала. Украинская 
политика памяти. Расцвет исторической 
политики в Европе, начавшийся в конце 
1980-х годов и с разной степенью 
интенсивности продолжающийся до наших 
дней, не обошел стороной Украину. Поэтому 
в условиях независимости условно 
выделяется несколько этапов политики 
памяти (в основном их разделяют по 
президентским срокам). 

1 этап – президентство В. Ющенка 
(2005–2010 гг.). Можно однозначно 
утверждать, что наиболее активной частью 
исторической политики во времена 
президентства Ющенко стала кампания по 
признанию Голодомора 1932–1933 гг. 
геноцидом против украинского народа. Как 
отметил итальянский исследователь 
А. Грациози: «Украина нуждается вернуть 
свою историю во всей ее полноте и исходной 
точкой может быть только Голодомор. 
Надеюсь, что украинское общество выстроит 
на основе правды, уравновешенности и 
справедливости такую «память», которая 
поможет ему исцелить старые раны и 
быстрее шагать к лучшему будущему» [7]. 

Основными элементами данной 
политики были: 1) юридическая легитимация 
Голодомора как геноцида на 
законодательном уровне; 2) кампания 
признание голода 1932–1933 гг. на 
международной арене; 3) создание 
Национальной книги памяти жертв 
голодомора; 4) поощрение публикаций 
научных исследований по тематики голода 
1932–1933 гг.; 5) создание Национального 
музея «Мемориал памяти жертв голодомора 
в Украине» и др. 

28 ноября 2006 г. Верховная Рада 
Украины приняла закон «О Голодоморе 
1932–1933 годов в Украине», которым 
Голодомор признан геноцидом украинского 
народа. Публичное отрицание голодомора 
признавалось надругательством над памятью 
миллионов жертв голодомора, унижением 
достоинства украинского народа и 
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признанный противозаконным [8]. 
Соответствующий законопроект внес в Раду 
в те годы Президент – В. Ющенко. 

Были изданы и переизданы сборники 
архивных документов и материалов о 
голодоморе 1932–1933 гг., целый ряд 
научных монографий и брошюр. В школах 
проводились уроки памяти жертв 
голодомора. В отдельных рубриках газет и 
журналов, циклах радио- и телепередач было 
широко освещено тему голодомора. 

Успех мер связан как с определенной 
моделью организации культурной памяти и 
направлением исторической политики, так и 
с потребностями многих украинцев к 
выражению своих взглядов и позиций. 
Голодомор стал одним из центральных 
компонентов украинской идентичности. Если 
в 2003 г. Только 40 % украинцев считали 
Голодомор геноцидом, то в 2007 г. уже 63 % 
(в том числе 79 % в западных регионах, 71 % 
в центральных, 53 % в южных и 33 % в 
восточных) [9]. 

Украинский институт национальной 
памяти (УИНП), учрежденный в 2006 г., был 
призван, согласно постановлению Кабинета 
Министров от 31 мая 2006 г., вносить 
предложения по «восстановлению 
объективной и справедливой истории 
украинского народа» и «пропаганде давности 
происхождения украинской нации и ее 
языка», а также определять «направления и 
методы восстановления исторической 
правды и справедливости в изучении истории 
Украины» [10]. 

Итак, был взят курс на национальную 
версию политики памяти, произошел резкий 
отказ от советских шаблонов трактовки 
прошлого, активизация изучения прошлого, 
рост количества мест памяти, усиленное 
внимание к изучению Голодомора. В конце – 
создание УИНП. 

2 этап – президентство В. Януковича 
(2010–2014 гг.) Во время президентской 
кампании 2010 г. к вопросам исторического 
прошлого обращались все основные 
кандидаты. После прихода к власти 
президента В. Януковича состоялась 
ориентация на избирателей с Востока и Юга, 
на их видение национальной истории. 
Составляющими идеологической платформы 
Партии регионов стали статус русского языка 
в Украине, защита прав «русскоязычного 

населения», борьба с национализмом, прежде 
всего в сфере исторической политики [11]. 

Однако, в общем, Янукович старается 
избегать идеологически острых тем и 
призывает к плюрализму мнений, а также к 
деликатности и постепенности в решении 
щекотливых исторических вопросов. В своем 
ежегодном послании к Верховной Раде, он 
отметил о формировании украинской 
общенациональной идентичности. По его 
мнению, консолидация нации является 
залогом стабильности любого государства, а 
Украина характеризуется поляризованным 
историческим прошлым, разным видением 
будущего. «Поэтому актуальным остается 
вопрос поиска оптимальной и приемлемой 
для большинства украинский модели 
национальной идентичности. Необходимость 
выработки таких подходов является особенно 
острой в сфере языковой политики и по 
вопросам исторической памяти. Некоторые 
из этих вопросов искусственно обостряются 
в условиях политического противостояния. 
Но без определения четких принципов и 
концептуальных положений государственной 
политики в сфере идентичности 
национальной прогресс и модернизация 
страны будут существенно затруднены или 
даже невозможны» [12]. 

3 этап – президентство П. Порошенко 
(с 2014 г.) В апреле 2015 г. первый 
«мемориальный» закон в новейшей истории 
Украины («Об увековечении Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов») прекратил существование в связи с 
принятием нового закона, изменившего 
символический и дискурсивный ряд 
нарратива памяти о Второй мировой войне. 
Новый закон устранял советские 
формулировки. «Победа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
превратилась в «победу над нацизмом во 
Второй мировой войне 1939–1945 гг.» [13]. 
Соответственно менялось содержание Дня 
Победы, празднование которого, как и 
раньше, назначалось на 9 Мая, официальным 
названием праздника стало: «День победы 
над нацизмом во Второй мировой войне». 
Новшеством было введение Дня памяти и 
примирения (8 мая), что демонстрировало 
приближение украинской исторической 
политики к европейским практикам. 

Формы «увековечения» победы мало 
отличались от советских, однако авторы 
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закона решили разнообразить их такими: 
«Недопущение фальсификаций истории 
Второй мировой войны 1939–1945 гг. в 
исследованиях, учебной и методической 
литературе, средствах массовой информации, 
публичных выступлениях представителей 
государственных органов, орган совместного 
самоуправления, должностных лиц 
содействие объективному и всестороннему 
исследованию истории Второй миро вой 
войны» (Закон Украины «Про увековечение 
перемоги над нацизмом…», 2015 г.). 
Несмотря на то что несколько экзотические 
для такого документа формулировки проекта 
закона были раскритикованы юристами 
Верховной Рады как «неприемлемые с 
правовой точки зрения», они без изменений 
вошли в окончательный текст закона (Вывод 
по проекту Закона Украины «Про 
увековечение победы…», 2015 г.). 

Последние по времени (2015 г.) четыре 
«мемориальных» закона создали 
предпосылки для кардинального изменения 
ландшафта коллективной / исторической 
памяти в Украине. Речь идет о законах 
«О правовом статусе и чествовании памяти 
борцов за независимость Украины в 
ХХ столетии» (Закон Украины «Про 
правовой статус…», 2015 г.) и 
«Об осуждении коммунистического и 
национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов в Украине и 
запрещении пропаганды их символики» 
(Закон Украины «Про осуждение 
коммунистического …», 2015 г.). 

Первый из них имел целью «признание 
участников борьбы за независимость 
Украины в ХХ ст «главными субъектами 
борьбы за восстановление государственной 
независимости Украины – борцами за 
независимость Украины в ХХ столетии» 
(Закон Украины «Про правовой 
статус…», 2015) [14]. Закон предлагал 
установить правовой статус борцов за 
независимость, определив права этих лиц  
«на получение государственных и 
муниципальных гарантий». Как следует из 
текста закона, под «правовым статусом» 
авторы имели в виду всё то же признание 
«борцами за независимость» лиц, которые 
«принимали участие во всех формах 
политической, вооруженной и другой 
коллективной или индивидуальной борьбы за 
не зависимость Украины в ХХ ст.» – далее 

следует список таких организаций, 
подавляющее большинство которых давно 
прекратило свое существование: он 
открывается органами власти Украинской 
Народной Республики и заканчивается 
Народным Рухом Украины. 

Польская политика памяти. 
Польский Институт национальной памяти 
(ИНП), образованный в 1998 году на базе 
Комиссии по расследованию преступлений 
против польского народа, само название 
которой однозначно указывает на главный 
фокус данного учреждения. Историки из 
исследовательских подразделений Института 
имеют статус государственных служащих и 
получают существенно более высокую 
зарплату, нежели сотрудники Академии наук 
и университетов. ИНП является сегодня 
ключевым игроком на рынке специальной и 
популярной печатной продукции по истории, 
опубликовав более 600 томов материалов и 
издавая под своей эгидой три журнала. Это 
во многом объясняет, почему «посторонним» 
исследователям так трудно добиться доступа 
к архивам, находящимся в ведении 
Института. Работники ИНП просто видят в 
них нежелательных конкурентов. 

Принятый Польшей закон, 
запрещающий обвинять польский народ в 
причастности к геноциду евреев, а также 
отрицать преступления украинских 
националистов, стал причиной 
международного скандала, пишут СМИ. 

Президент Польши Анджей Дуда 
подписал закон («Дело 2018 года 369-й 
номер») об Институте национальной памяти, 
который предусматривает лишение свободы 
до трех лет за публичные заявления о 
причастности польского народа к Холокосту, 
а также за отрицание преступлений 
украинских националистов. Дуда решил 
направить этот закон в Конституционный 
суд. Закон предусматривает наказание за 
высказывания, которые правящая партия 
Польши считает «фальсификацией истории»: 
каждый, кто позволит себе публично 
высказать «попирающее факты» мнение о 
том, что польский народ или польское 
государство были причастны к 
преступлениям, совершенным нацистской 
Германией», может быть приговорен к 
лишению свободы сроком до трех лет. 

Такое же наказание законом вводится 
за пропаганду бандеровской идеологии и 
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отрицание Волынской резни, которая в 
Польше была признана геноцидом польского 
народа. Принимая этот закон, правительство 
Польши хочет избежать того, чтобы на 
поляков возлагали часть ответственности за 
преступления национал-социалистов, в 
частности, уничтожение польских евреев. 
Польское правительство утверждает, что 
поляки не несут ответственность 
за преступления против евреев в Польше: 
страна находилась под немецкой оккупацией, 
и потому все преступления этого периода, 
в том числе геноцид евреев, связаны 
исключительно с нацистским террором. 

Документ состоит из трех частей: 
1. Уголовное наказание за отрицание 
преступлений, совершенных украинскими 
националистами (бандеровцами) в годы 
Второй мировой войны. 
2. Уголовное наказание за выражение 
«польские лагеря смерти», которое 
фактически перекладывает на поляков 
ответственность за концлагеря. 
3. Уголовное наказание за попытки 
возложить на польскую нацию вину за 
преступления против еврейского населения 
Польши. 

В частности, в законе говорится о том, 
что его требования не распространяются на 
представителей культуры и науки. «А как 
обстоит дело с журналистами и учителями?» 
– задают вопрос польские 
интеллектуалы [15]. 

Венгерская политика памяти. 
Политики современной Венгрии утверждают, 
что усвоили уроки предыдущих попыток 
снова объединить венгерские земли. Поэтому 
сегодня официальная цель Будапешта – 
воссоздать Великую Венгрию не 
территориально, а культурно, эмоционально 
и политически. Ради этого правящая команда 
во главе с Виктором Орбаном разработала 
концепцию автономизации заграничных 
венгров, которая должна помочь сохранить 
их идентичность и связать с родиной. Эта 
концепция начала внедряться сразу же после 
возврата Виктора Орбана в кресло премьер-
министра Венгрии в 2010-м году. 

Тогда, одним из первых решений 
правящего блока «Фидес-ХДНП» после 
победы на парламентских выборах стало 
учреждение Дня национального единства 
(венг. A NemzetiÖsszetartozásNapja). С тех 
пор его отмечают 4 июня, в годовщину 

подписания Трианонского договора, как 
национальный памятный день. Такое 
решение было не просто символом и игрой 
на чувствах венгерской нации ради 
политических рейтингов, а началом 
перестройки современного венгерского 
государства. Речь идет, в первую очередь, об 
изменении Конституции Венгрии и законе о 
гражданстве, который упростил процедуру 
получения венгерского паспорта для 
этнических венгров. Программа 
ориентирована на тех, кто жил или родился в 
Южной Словакии, Трансильвании, 
Воеводине или нынешней Закарпатской 
области Украины до 1920 года или с 1938 по 
1945 годы, и на их потомков. 

Все это, по мнению команды Виктора 
Орбана, должно было усилить Венгрию как 
изнутри, так и извне. А также – вернуть 
былое единство и славу, как во времена 
Короля Иштвана. Так, кстати, и записано в 
новой редакции венгерской Конституции, 
которая, вопреки всем протестам как внутри 
страны, так и со стороны ЕС, вступила в силу 
с 2012 года. В ней же отмечалось, что 
правительство несет ответственность за 
каждого венгра, в том числе того, который 
живет за пределами современной Венгрии. 
Защита заграничных венгров всегда была 
одним из фундаментов внешней политики 
Будапешта, но с 2010-го года – это 
безусловный приоритет и обязанность, 
зафиксированные в новой Конституции 
страны. С тех пор в заявлениях 
представителей официальной венгерской 
власти все чаще начали звучать слова 
«автономия», «венгерский вопрос», «двойное 
гражданство». 

Суть новой модели для заграничных 
венгров заключается в следующем: 

– во-первых, сохранить родной язык, 
культуру и традиции – главная ценность для 
каждого венгра, который живет за пределами 
современной Венгрии. Более того, важно 
сохранить венгерскую идентичность, живя на 
своей родной венгерской земле, пусть даже 
сегодня она является территорией других 
государств; 

– во-вторых, сделать это можно лишь 
создав сильные венгерские сообщества за 
рубежом в виде разного рода автономий во 
всех политологических смыслах этого 
термина – от культурных до 
территориальных автономий; 
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– в-третьих, эти сообщества-автономии 
заграничных венгров должны не только 
чувствовать и получать поддержку 
официального Будапешта, но и не отличаться 
в правах и обязанностях от сограждан, 
которые живут на территории современной 
Венгрии. Быть культурно, эмоционально и 
политически частью одного целого. 

Лоббирования Будапештом института 
двойного гражданства в соседних странах и 
массовая выдача венгерских паспортом 
заграничным венграм. Эта процедура была 
упрощена в 2010 г., а в прошлом году 
официальный Будапешт отчитался о 
1 миллионе новых венгров, которые стали 
гражданами, благодаря упрощенной 
процедуре. Но если, к примеру, в Румынии 
двойное гражданство разрешено, то в 
Словакии и Украине – нет. Более того, если 
Киев закрывает глаза на паспортизацию 
венгерского меньшинства, которое свободно 
пользуется вторым паспортом, то Братислава 
предусмотрела штрафы за второй паспорт. 

Политическое представительство 
венгерского меньшинства в органах власти. 
Так, к примеру, в Словакии венгерская 
партия «Most – Híd» представлена в 
парламенте и во время сегодняшнего 
политического кризиса пытается даже быть 
модератором между властью, оппозицией и 
гражданским сообществом. Имеют свое 
представительство на наивысшем уровне и 
венгры Румынии, причем Демократический 
союз венгров (RMDSZ) имеет депутатов в 
обеих палатах парламента. В Украине венгры 
широко представлены на региональном 
уровне – в органах власти Закарпатской 
области, где проживает венгерское 
нацменьшинство. В украинском парламенте 
у венгров только один депутат. В 
политической жизни интересы украинских 
венгров представляют 2 организации – 
Общество венгерской культуры и 
Демократический союз венгров. Особенность 
этих венгерских организаций сегодня в том, 
что они представляют не только интересы 
сообщества венгров той или иной страны, но 
и интересы Будапешта. Начиная с 2010 г. – 
интересы Будапешта в первую очередь. 

В апреле этого года нижняя палата 
румынского парламента рассматривала 
вопрос о создании автономного Секейского 
края (секеи – венгерский субэтнос в 
Румынии). Законопроект отклонили. Вне 

сомнения, венгерские партии будут выносить 
его на рассмотрение снова и снова [16]. 

Выводы. В страны Восточной Европы 
осуществлен «экспорт вины», что разительно 
противоречит прежней европейской культуре 
памяти, постепенно приучавшей людей 
думать о собственной ответственности. Даже 
в Венгрии, которая официально была 
союзницей нацистов, на монументе, 
установленном в 2014 г. на площади 
Свободы в Будапеште, страну символизирует 
фигура ангела, над которым вьется черный 
орел как символ хищной Германии. 

В последние 25 лет мы можем 
наблюдать, как ранее изолированные 
культуры памяти Западной и Восточной 
Европы вступили во взаимодействие. 
Восточноевропейская политика памяти, 
сфокусированная на страданиях собственных 
народов, предъявила Западу претензии за 
предательство малых наций, «похищенных» 
коммунистической Москвой.  

Также, реваншизм, который 
осуществляются путем мемориальной 
политики, все больше даёт толчок в 
затруднение взаимоотношений между 
странами Восточной Европы, в следствии 
чего могут возникать противоположные 
настроения внутри стран, поскольку 
заселенные территории все чаще обращают к 
историческому прошлому.  

Анализ ситуации в трех странах 
Восточной Европы позволяет определить, 
что политика памяти – это процесс, без 
которого сложно обойтись, если прошлое 
нации прерывисто и требует единой 
трактовки, чтобы двигаться дальше. Но 
влияние особых целей политического строя 
неминуемо заставляет ставить акценты не 
столько на события, которые могли бы 
сплачивать нацию, сколько на достижения 
большей поддержки и легитимизации своих 
действий.  
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СВОБОДА ИСТОРИИ 
В ЭПОХУ ПОСТ-ПРАВДЫ 

 
В статье рассматривается проблема 

развития культуры формирования 
объективности исторического знания. 
Посредством анализа современного 
феномена «пост-правды» как способа 
манипуляции сознанием, инструментом чего 
являются приёмы фальсификации истории, 
автор показывает эпистемологическую 
ценность истории и культурную значимость 
объективности историка. 

Ключевые слова: Пост-правда, 
история, политика памяти, мемориальные 
законы, цензура.  
 

Постановка проблемы.  
Поскольку государство гарантирует 

сохранение прав и свобод граждан, то оно же 
должно гарантировать право на свободу 
понимания и толкования истории. Но 
свободу каждый объясняет по-разному. 
Большинство ответят, что свобода – это 
осознанный и самостоятельный выбор для 
реализации определенного действия.Другие 
скажут, что свобода – это право действовать 
независимо от других, или независимо от 
контроля других. 

В философии даже возникло понимание 
«позитивной свободы» (свободы «для») и 
«негативной свободы» (свободы «от»). Об 
этом писал, например, Исайя Берлин в работе 
«Две концепции свободы» [1]. Он отмечал, 
что «утверждая, что я никому не раб» – мы 
проявляем «негативную свободу», то есть 
свободу от прямого вмешательства со 
стороны другого индивида.  

Негативная свобода как свобода 
подростка от родителей не гарантирует 
последующую самореализацию, как 
проявление свободы воли, а просто 
фиксирует факт формального освобождения 
и на практике может привести к внутренней 
зависимости от личных страхов, комплексов, 
порождая «духовное рабство».  

Позитивная же свобода – это свобода 
внутренне взрослого человека, способного 
брать на себя ответственность за других, 

принимать решения, оставаться свободным 
от внутренних ограничителей (страха, 
невежества, слабости духа). Такую 
«позитивную свободу» тоже многие 
называют «рабством» – от обязанности быть 
ответственным, да еще и за других). Итак, 
как ни поверни, свобода оборачивается 
«рабством», т. е. это мечта, иллюзия. 

Немецкий поэт Гёте в поэме «Фауст» 
писал: «Нет рабства безнадежнее, чем 
рабство тех рабов, себя кто полагает, 
свободным от оков». 

 
(«Niemand ist mehr Sklave, 
als der sich für frei hält, 
ohne es zu sein») [2]. 
 
Русский философ Н. Бердяев 

утверждал, что «человек легко отказывается 
от свободы во имя спокойствия и 
благополучия, он с трудом выносит бремя 
свободы и готов скинуть его и переложить на 
более сильные плечи» [3]. 

Вероятно, в философии спорят о том, 
что важнее:  
– свобода от социальных ограничителей 
(мораль, обычай, право) – что характерно для 
«негативной свободы» или  
– свобода от собственных внутренних 
ограничителей (внутренних запретов, 
комлексов), что характерно для «позитивной 
свободы». 

Английский философ, теоретик 
либерализма Джон Милль выделял два вида 
свободы и называл их – «liberty» и «freedom». 
Термин «freedom», по его мнению, имеет 
более широкое значение. Мы можем 
употреблять его в значении «liberty», когда 
говорим о свободе, которая есть у нас по 
закону.Термин «freedom» мы используем в 
значении «свобода воли». «Liberty» – более 
официальное понятие и имеет узкое 
значение. Это свобода, которую 
обеспечивает нам наше государство. Это те 
свободы, которые прописаны в наших 
законах: свобода слова, религии, массовой 
информации, на труд и так далее. 
Достижение «liberty» – «свободы от» 
(стереотипов, традиций, социального 
давления), гарантированное государством, 
Милль считал главной задачей [3]. 

Изложение основного материала. 
Итак, государство должно обеспечивать 
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защиту свободы личности от социальных 
притеснений. 

Так, каждый человек имеет право на 
свободу понимания и толкования истории. 
Так формируется масса субъективных 
видений одних и тех же исторических 
событий, они имеют право на устное 
выражение.  

Так, история субъективируется. В 
этом случае память, выраженная 
определенным нарративом, отождествляется 
с понятием история. И «историй» становится 
столько – сколько нарративов, эмоционально 
выражающих память определенного 
человека, семьи, узкой группы людей. В этом 
случае возможно столкновение, войны 
памятей, войны историй.  

То есть задачей государства, которое 
обязано гарантировать личную свободу и 
право на свободу мысли, слова и т.д., 
является обеспечение баланса нарративов, 
диалога, недопущение конфликта 
«нарративов», т.е. конфликта «памятей», 
обеспечение свободы формирования 
объективной (достоверной, доказанной) 
истории, чем должны заниматься 
профессиональные историки, задачей 
которых является личностное 
абстрагирование, недопущение 
субъективного прочтения фактов. А это 
самая сложная работа и основа 
профессионализма.  

Правда является материальной, 
реальной прямо здесь и сейчас. Напротив, 
все её описания и суждения о ней – это лишь 
искажённая Постправда. В информационном 
потоке Постправды, индивид зависит от 
личной способности сохранять свободу от 
влияния искаженных информационных 
воздействий. Его внутренняя свобода 
определяет его способность не стать 
зависимым от коллективного мнения, 
коллективного давления. 

В итоге его буквальная свобода 
зависит от его свободы в осуществлении 
скептической выборки источников 
информации с целью создания «подушки 
безопасности» в виде знания объективных 
фактов, противоположных мнений и 
предмета дискуссии.  

Но в эпоху Постправды (а Постправда 
– это проявление ситуации Постмодерна) 
задачей философов была деконструкция 
тотальних систем, метатеорий (например, 

марксизма), субъективация истории с целью 
демонстрации «множества правд и историй», 
и это привело к тому, что каждый человек – 
носитель нарратива – был приравнен к 
историку. И вместо поиска создания 
«достоверного» (эпистемологического) 
знания, ценным стало умение эмоционально 
описать исторический факт, аппелируя к 
образам, личной памяти, к эмоциям. В 
результате, находясь в потоке 
эмоционального давления СМИ, люди с 
низким уровнем внутренней свободы, 
оказались зависимыми от «Авторитетного» 
мнения экспертов, политиков, судей. А кто 
авторитет? 

Апеляция к эмоциям – это инструмент 
власти, способ электоральной мобилизации 
населения. Потому политики склонны 
выхватывать субъективные нарративы и 
превращать их в Историю, навязывая 
государству функцию коммеморации – т.е. 
формирования «коллективной памяти» (как 
основы государственной идеологии), 
функцию «пересмотра коллективной 
истории», апеллируя к эмоциям и 
переживаниям людей.  

В этом случае возникает вопрос о 
легитимности «государственной идеологии» 
в условиях конституционности принципа 
«идеологического плюрализма». 

Примером манипуляции историей 
является тема Голодомора 1932–1933 гг. в 
Украине, организованного правительством 
СССР, вследствие которого погибло более 
10 млн. людей. Изначально, правительство 
умалчивало о геноциде и всячески его 
отрицало, засекречивало документы.  

Жестокая информационная блокада 
сопровождала даже исполнителей, которые 
занимались переписью населения в 1937 г. 
Согласно данным, потери были слишком 
велики. Исполнители, владевшие этой 
информацией, были ликвидировали – их 
обвинили в антисоветской деятельности. По 
указанию НКВД в 1941 г. в Киеве 
уничтожили дела Наркомата охраны 
здоровья, чтобы не осталось ни одного 
документального доказательства о трагедии.  

Вопреки всему, память о Голодоморе 
она осталась в воспоминаниях свидетелей, в 
случайно сохранившихся и засекреченных 
документах и фотографиях очевидцев. Одна 
из фотографий Николая Боканя стала 
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поводом для его обвинения антисоветской 
пропаганде [4]. 

Однако, повышение интереса общества 
к истории и желание почитать память жертв 
Голодомора, стали толчком для 
восстановления правды. По инициативе 
В. Ющенко, 28 ноября 2006 г. был принят 
Закон «Про Голодомор 1932–1933 гг. в 
Украине» [11], который официально признал 
мор актом геноцида украинского народа. 
Также, обеспечил условия для проведения 
исследований этой трагедии, открыв доступ к 
архивным и другим материалам, которые 
относятся к Голодомору. 

Например, ХХ век для Германии-это 
многочисленное переосмысление истории. 
Еще в первой половине столетия, немцы 
поддвергались манипуляции сознанием. 
Униженный в Первую мировую войну, 
национальный дух, был готов для того, 
чтобы снять с себя вину. В то время, когда 
немецкий народ находился под давлением и 
осуждением других европейских стран, 
политик Й. Геббельс занялся пропагандой. 
Он утверждал: «мы-немцы – нация, 
окруженная врагами,…должны объединиться 
вокруг фюрера», «смерть предателям, 
которые в 1918 г. вонзили нам нож в спину». 
Безусловно, народ поддержал его призыв, и 
не понимал, что Геббельс руководствовался 
наблюдением Гитлера: «Массы ленивые и 
неповоротливые, их воспоминания неточны,и 
они реагируют лишь на тысячеразовое 
повторение простых истин» [5]. 

Как мы видим, пропаганда должна 
обращаться не к разуму людей, а к их 
эмоциям. Она должна быть ошеломительной, 
чтобы народ был готов поверить чему-либо. 
Пропаганда является эффективным методом 
достижения политических целей. 

После поражения во Второй мировой 
войне, проводилась политика денацификации 
Германии. После осуждения виновных на 
Нюрнбергском процессе (1945–1946 гг.), 
были выдвинуты программы реформ 
образования, культуры, СМИ и юстиции. 
Одной из самых важных частей 
денацификации стала реформа СМИ. Все 
нацисткие СМИ были запрещены. Первое 
время радиостанции работали под 
американской и британской цензурой. Они 
же и выдавали лицензии для работы 
немецким журналистам. Категорическим 
условием было объективное освещение 

событий и разделение между новостями и 
мнением, оценкой. Обезательным в 
комментариях и оценках был плюрализм. 
Так, к середине 50-х гг. удалось 
маргинизировать нацистское движение. 

Однако военная история 
рассматривалась как «чужая» вплоть до 
1990-х, когда возрос интерес к истории 
Третьего Рейха, к переработке национал-
социалистического прошлого. Начали 
активно вести исторические исследования; 
появились музеи и мемореалы.  

Холокост и законы памяти. 
В 1990-х гг. во Франции Национальная 

Ассамблея приняла закон Гайсо [8] согласно 
которому за отрицание преступлений против 
человечности, предусматривается уголовная 
ответственность. Прежде всего, отнесенный 
к вине осужденных в ходе Нюрнбергского 
процесса нацистов за преследование и 
уничтожение евреев. В 1995 г., президент 
Ж. Ширак в речи на стадионе «Велодром» 
признал ответственность французов за 
депортацию евреев в лагеря смерти.  

2 октября 1940 г. режим Виши принял 
«Декрет о евреях» («Statut de juifs»), согласно 
которому они не имели Права заниматься 
юриспруденцией, медициной, состоять на 
государственной службе, владеть 
недвижимым имуществом. Затем, 
правительство Петена приняло решение 
заключать евреев в специальные лагеря, а 
потом выдавать их немецким властям. Во 
время массовой депортации был учрежден 
пост верховного комиссара по делам евреев, 
на который был назначен Луи Даркье де 
Пеллапуа. Он заявлял, что «Нам необходимо 
избавить Францию от евреев, от всех этих 
чуждых элементов, от полукровок, от 
космополитов, которые были причиной всех 
наших несчастий». Под влиянием этого 
призыва, французская полиция совместно с 
другими коллаборационистами, активно 
проводила антиеврейскии акции. 

16 июля 1942 года была осуществлена 
крупнейшая облава под названием 
«Весенний ветер» («Vent printanier»), 
вследствие которой французская полиция 
арестовала 13 152 еврея: 44 % (5802 
человека) из них составляли женщины и 
31 % (4051 человек) – дети. Многих из них 
увезли на велодром «Вель д’Ив», 
использовашийся в качестве тюрьмы. После 
пяти дней содержания на велодроме узники 
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были доставлены в концлагеря «Дранси», 
«Бон-ла-Роланд» и «Питивье», а затем – в 
немецкие лагеря смерти. 

Долгое время после Второй мировой 
войны, об участии французов в Холокосте 
1942–1944 гг. не вспоминали. Президенты 
Шарль де Голль и Франсуа Миттеран не 
признавали причастности французов к этой 
трагедии. Впервые об этих событиях 
заговорил в 1995 году президент Жак Ширак, 
заявив о факте массового коллаборационизма 
французов с нацистами.  

Недавно, префект полиции Парижа 
Пьер Мюц подписал документ о предании 
гласности засекреченных документов 60-ти 
летней давности, которые касаются 
сотрудничества полиции Франции с 
нацистами [6]. 

Также, к «законам памяти» можно 
отнести мемориальный «закон Тобира» («La 
Loi Taubira») [7], принятый 21 мая 2001 года. 
Он признает рабство и работорговлю 
«преступлениями против человечества». 

Подобное переосмысление событий 
истории является результатом процесса, 
который проходит во Франци. 

Свобода истории. Принятие подобных 
законов вызывает оживленную дискуссию 
среди историков и общества как такового. 
Реакцией стало «Воззвание из Блуа» («Appel 
de Blois») [9] опубликованное 11 октября 
2008 года французским историком Пьером 
Нора от имени объединения «За свободу 
истории», подписанное многими  
европейскими историками, такими как 
Морис Агулон, Жан Ле Гофф, Эрик 
Хобсбаум, Карл Моджелевски и другими. А 
9 января 2013 г., количество подписавших 
этот документ увеличилось до 
1374 представителей из 49 стран мира. 

Регламентация исторической памяти и 
борьба с «неправильными фактами» стали 
главными причинами для появления 
«Воззвания из Блуа», результатом которого 
стала рекомендация, объявленная 
президентом Национального собрания 
Франции Бернара Акуайе в ноябре 2008 года, 
которая призывала воздерживаться от 
принятия мемориальных законов, т.к. 
выражение оценки исторических событий не 
является функцией Парламента 
демократической и европейской страны.  

Французский философ Мишель Фуко, 
известный как сторонник 

постструктурализма, утверждал, что помимо 
памяти, в обществе еще существует такой 
феномен как контрпамять [10]. Это явление 
характеризуется тем, что всегда находятся те 
люди, которые осознают факт манипуляции, 
или не позволяют манипулировать 
историческими фактами.  

Так, возмущение объединившихся в 
вышеупомянутую ассоциацию «Свобода 
истории», является проявлением механизма 
контрпамяти. Ведь диктовка государством 
различных взглядов на историю невозможна 
в демократическом обществе из-за 
существования различных точек зрения.  

Что касается тоталитарного общества, 
то процесс осознания случается, как правило, 
после смерти диктатора или смены 
политического режима.  

По мнению М. Фуко, главный интерес 
истории лежит в области политики, имеющей 
дело с памятью. Философ утверждает, что 
«…необходимо использовать историю таким 
образом, чтобы навсегда освободить её от 
модели памяти, модели одновременно 
метафизической и антропологической. 
Необходимо сделать из истории 
контрпамять, и, следовательно развернуть в 
ней иную форму времени».  

Цензура исторической мысли. 
Цензура общественно-политической мысли 
используется государственной властью для 
регулирования порядка в обществе. Она 
выступает в качестве элемента 
государственной системы, а общественное 
мнение занимает важное место в процессе 
осуществления цензуры. Ведь для цензоров 
основой для выборки «недопустимой» 
литературы является фактор непринятия 
большинства. Запрещается то, что вызывает 
порицание преобладающего количества 
членов общества. Остается неясным, почему 
мнение большинства-верное? Как быть если 
среди большинства преобладает невежество 
и необразованность? Почему кто-то считает 
что есть хорошо и определяет абсолют 
объективности? Эти вопросы остаются без 
ответов. Впрочем цензура, как метод, 
помогает государству направить ориентацию 
и поведение людей в русло реализации 
целей. Жесткий контроль ограничивает 
свободу слова, отбирая конечную 
информацию, доводимую до общественного 
доступа.  
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Таким образом, в СССР институт 
цензуры использовал изданные Главлитом 
такие документы как «Перечень сведений, 
запрещенных к опубликованию в открытой 
печати и по радио» (1949), «Перечень 
сведений, запрещенных к опубликованию 
открытой печати, передачах на радио и 
телевидению» (1976) и подобных, которые 
выпускались несколько раз, для 
конструирования исторической реальности. 

В СССР согласно Конституции 
1936 г. [12] года была свобода слова и 
печати. Статья 125 гласила закрепляла, что в 
«соответствии с интересами трудящихся и в 
целях укрепления социалистического строя 
гражданам СССР гарантируется законом: 

▪ свобода слова;  
▪ свобода печати;  
▪ свобода собраний и митингов;  
▪ свобода уличных шествий и 

демонстраций.  
Эти права граждан обеспечиваются 

предоставлением трудящимся и их 
организациям типографий, запасов бумаги, 
общественных зданий, улиц, средств связи и 
других материальных условий, необходимых 
для их осуществления». 

Исходя из этого, можно сказать, что 
официально цензуры в СССР не было, а 
фактически, её существование скрывалось и 
маскировалось под другими видами 
ограничений, например под «охрану 
государственной тайны». Так, была 
разработана система уровней доступа-грифов 
секретности, под которым, в частности, 
оказались сведения о количестве погибших в 
следствии Голодомора 1932–1933 гг. 

К тому же, после заключения пакта 
Риббентропа – Молотова в 1939 г., под 
цензурным запретом оказались любые 
сведения о русско-прусской и других войнах 
между Россией и Германией в истории. Такая 
цензура в тоталитарном обществе 
объясняется тем, что «неподходящая» для 
идеологии информация может 
поспособствовать дестабилизации. 

В наше время, согласно статье 10 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, гарантируется взаимное 
существование свободы слова и 
одновременно её ограничений во имя 
всеобщего блага. Также, она предоставляет 
право получать и распространять 

информацию и идеи без вмешательства со 
стороны публичных властей.  

Несмотря на то, что в современное 
время доступ к информации про 
исторические события открыт, происходит 
дифференциация истории, путем акцента на 
пропаганду и интерпретацию исторических 
фактов, в следствии чего поиск исторической 
правды усложняется.  

Постепенный запрет тех или иных тем, 
а также навязывание определенных точек 
зрения-непременный атрибут государства, 
даже несмотря на то, что явление цензуры 
может провоцировать нежелательный 
протест информационного общества. 

Выводы. Во-первых, репрезентация 
альтернативных историй ставит под вопрос 
сохранение прошлого. Государственные 
институции защищают свою версию 
произошедшего, инициируют мемориальные 
законы, которые криминализируют 
определенные взгляды на прошлое. В ответ 
на эти процессы возникают соответствующие 
протесты против установления цензуры над 
исторической сферой и её морализации. Идет 
борьба за сбережение истории как науки. 

Во-вторых, фальсификация истории 
имеет множество форм, такие как: 

▪ умолчание; 
▪ упрощение и вульгаризация проблем; 
▪ концентрация на одних темах, и 

игнорирование других; 
▪ переиначивание фактов; 
▪ преувеличение значимости событий;  
▪ игнорирование исторического 

контекста. 
Тенденция спекуляции историческими 

фактами-негативное явление, которое, в свою 
очередь усугубляет конфликты, 
дезинформирует социум, управляет 
коллективной памятью, уводя её в нужное 
для политических деятелей направление.  

В-третьих, стоит добавить, что 
антагонизм между историей и памятью 
является характерной чертой века 
постмодерна. Постмодернисткое мышление 
включает в себя концепцию постправды, т.е. 
репрезентацию альтернативных историй. 
История, как наука, подвергалась и 
подвергается бесконечным трактовкам и 
воспроизведениям ложных заявлений. 
Впрочем, пока существует осознание 
ситуации и сопротивление бессознательному 
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принятию лжи, у истории есть шанс на 
сохранение прошлого.  

Поиск возможностей увидеть историю с 
разного ракурса и желание найти 
«историческую правду» позволяет 
восстановить события, трансформируя 
исторический опыт. Выходя за пределы 
постправды, индивид способен научиться 
мыслить и анализировать самостоятельно. 
Так, он исключает невежество и дает 
возможность истории освободиться от оков. 
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Freedom of History in the Post-Truth Era 

The following article describes the 
problem of the phenomenon of post-truth in 
France, in Germany and in Ukraine and its role 
in organization of collective memory by political 
agents in modern times. After short overview of 
the issue, this question should be seen as largely 
a continuation of the last sixty years of 
postmodernism, especially in its deconstructive 
guise.  

A post-truth environment presents 
particular problems to historians who are 
trained to deal with evidence, data, and facts. 
Does the historian have a special role to play in 
preserving public memory from ‘alternative 
facts’? 

Examples of events used by politics of 
memory are most often associated with how to 
memorise the national socialist era and World 
War II. Despite the fact that the Holocaust is an 
integral part of history of WWII, in France has 
passed a few laws on crimes against humanity. 
In reponse to these laws, was written ‘L`Appel 
de Blois’ – ia an initiative by Liberte pour 
l`histoire to work against legislative authorities 
criminalizing the past through the legislative, 
which resulted in a recommendation announced 
by the President of the National Assembly of 
France Bernard Acquayet in November 2008, 
which called for refraining from adopting 
memorial laws, since expressing an assessment 
of historical events is not a function of the 
Parliament of a democratic and European 
country.  

In addition, Holodomor in Soviet Ukraine 
1932–1933 become a political tool abused for 
manipulation: the Ukrainian Parliament  passed 
a law defining the Holodomor as a deliberate 
act of genocide and made public denial illegal. 
However, during the Soviet regime, these facts 
were classified. 

As a conclusion, History has been and is 
being subjected to endless interpretation and 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-16
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replications of false statements. Also, as long as 
there is an awareness of the situation and 
resistance to unconscious acceptance of lies, 
history has a chance to preserve the past. 
Finding opportunities to see history from a 
different angle and a desire to find «historical 
truth» allows to to learn to think and analyze 
independently. Thus, it excludes ignorance and 
allows history to break free from shackles. 

 
Key words: post-truth, History, politics of 

memory, memorial laws, censorship. 
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«ПОСТПРАВДА», ІНФОРМАЦІЙНІ 
МАНІПУЛЯЦІЇ 

І ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ 
ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ 

 
У статті розглядаються проблеми 
постправди та основні інформаційні 
маніпуляції. Проаналізовано теоретичні 
підходи до визначення сутності поняття 
«постправда», та охарактеризована 
політика  протидії інформаційним загрозам. 
Ключові слова: постправда, маніпуляція, 
інформаційні загрози. 

 
Постановка проблеми. Основним 

елементом сучасного інформаційного 
суспільства в кожному його вимірі є 
інформація. Саме вчені передбачали 
небезпеку стрімкого поширення інформації, 
на ґрунті чого з’являться численні 
маніпуляції, і застерігали від подальшого 
розвитку суспільства на основі 
дезінформації. Актуальними сьогодні 
постають проблеми дослідження 
інформаційних маніпуляцій та протидії 
інформаційних загроз.  

Аналіз актуальних досліджень і 
публікацій. Сьогодні в авторитетних 
світових виданнях є вже досить багато 
публікацій на цю тему таких авторів, як 
К. Вайнер, Д. Робертс [5], А. Ґопалакрішнан, 
В. Девіс, В. Гевін [3], Дж. Харсін [4], 
Р. Хавт [6] і багатьох інших. 

Метою статті: є питання та критичний 
аналіз феномена постправди в сучасному 
публічному дискурсі. В статті робиться огляд 
тих підходів, що найчастіше трапляються в 
публічному обговоренні цього явища, 
намагається окреслити його зміст і значення 
для людини. Ідеться про нове явище, яке 
вимагає подальшого осмислення та 
наукового обґрунтування. Проаналізувати та 
дослідити процеси інформаційних 
маніпуляцій і політику протидії 
інформаційних загроз. 

Виклад основного матеріалу. У 
сучасному суспільстві постправда як спосіб 
емоційного впливу на аудиторію знаходить 
все більшого поширення. Наша свідомість 

постійно стає об'єктом маніпулювання з боку 
величезної кількості інструментів, таких як 
ЗМІ, Інтернет, кінематограф. 

Редакція Оксфордського словника 
визначила слово «постправда» головним 
словом 2016 року, зв'язавши з подіями 
Брексіта і обранням Трампа. Хоча саме 
походження терміна приписують 
австралійському письменникові – Грегорі 
Девіду Робертса, який використовував його в 
2010 році. 

 Визначення post-truth, дане укладачами 
Оксфордського словника, має на увазі 
об'єктивний характер truth, тому в якості 
кальки слід використовувати не слово 
«постправда», а слово «постістіна». 
Приставка «пост-» має на увазі, що те чи 
інше поняття, про давнє дуже важливим, 
втратило свою значимість. Відповідно, 
«епоха постістіни» – це час, коли істина 
втратила цінність для суспільства. Слово 
«постправда» описує епоху розвитку масових 
комунікацій, коли істина стає 
неважливою [2]. 

А «політика постправди» – це тип 
політичної культури, в якій дискурс в 
основному формується через звернення до 
емоцій і особистим переконанням аудиторії, 
повторення однієї і тієї ж аргументації, 
завзяте ігнорування об'єктивних фактів, що 
суперечать заданої концепції [1]. 

«Постправда» описує ряд явищ: 
▪ засилля безпринципною пропаганди, 

коли у людей часто немає бажання 
шукати альтернативні джерела 
інформації; 

▪ недовіра до експертів (і їх здатності / 
можливості бути об'єктивними). 

▪ нездатність висловлювати думку і 
наводити аргументи і, одночасно, 
небажання інших ці аргументи 
слухати (соціально-політична німота і 
глухота); 

▪ поділ на «наших» і «ненаших» 
визначається не расової, не 
національною, чи не класовою 
приналежністю, але тільки 
переконаннями; 

▪ фактично спостерігається новий виток 
«готтентотской моралі»: «Зло – це 
коли сусід вкрав у мене корову, добро 
– коли я вкрав у сусіда корову»; 
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▪ тролінг і буллінг (форма соціальної 
провокації / знущання в мережевому 
спілкуванні); 

▪ зросле значення ефектів натовпу 
(колективного несвідомого): так звана 
«авторитетна думка» трактується як 
об'єктивна. 

Ще Фрідріх Ніцше в праці «До 
генеалогії моралі» в 1887 році писав: «Все на 
світі – питання інтерпретації. Все відносно. 
Істини немає, і все дозволено» [4, с. 327]. 

В даний час політика постправди стає 
переважаючою в багатьох громадських 
системах, де публічний дискурс формується 
заангажованими ЗМІ. 

Якщо переходити до інформаційних 
маніпуляцій, то зростання обсягу 
інформаційних потоків, можливості негайної 
зворотного зв'язку вплинули і на область 
політичної діяльності, стимулюючи науковий 
і практичний інтерес до вивчення нових 
видів політичної активності в 
мережі [6, с. 18]. 

Термін «маніпуляція» – означає 
прихований вплив на мотивацію людини з 
метою зміни поглядів і поведінки незалежно 
від власних інтересів і світогляду. 
Традиційно ангажовані ЗМІ завжди 
користувалися прийомами маніпуляції, 
такими як: 

▪ штучне створення порядку денного; 
▪ спрощення і замовчування проблем; 
▪ дроблення інформації і 

фрагментарність подачі 
інформаційних повідомлень; 

▪ Маніпуляція може виражатися: у 
формулюванні питань, в підстановці 
дат проведення, у перенесенні 
властивостей окремих явищ на 
цілком на всі досліджувальні  події; 

▪ Технології маніпуляції, що 
застосовуються в Інтернет-
комунікаціях багато в чому копіюють 
технології традиційних ЗМІ: це 
«спрощення проблеми»,  
наклеювання ярликів», використання 
«стверджувальних заяв», лякають 
тим, тим відволікаючих від важливої 
політичної проблеми повідомлень, 
зменшення значущості теми і інші; 

▪ одночасна подача суперечить 
інформації; 

▪ вкидання лише частини інформації, 
який змушує додумувати індивіда в 
потрібному для себе руслі; 

▪ агресивний стиль подачі інформації 
(нагнітання страху, агресії); 

У зв'язку з цим можна відзначити, що в 
епоху Постправди смисловий зміст (контент) 
втрачає значимість на користь кліпових 
маніпуляцій. Велика кількість і 
фрагментарність інформації, що 
продукується Інтернетом, в 
несистематизированном вигляді ускладнює 
для адресата пошук смислового значення 
переданого повідомлення, що робить його 
психологічно-втомленим і вразливим, 
перетворюючи в об'єкта маніпуляції. 

Соціальні мережі – це простір 
«фейкування», соціальних переживань і 
хвилювань, простір міжнародних скандалів. 
Жертвами інформаційних нападів стали 
багато держав. Для прикладу, були обрані 
три держави: Франція, Китай, Бразилія. 

Почнемо з Франції: наприклад, 
напередодні партійних виборів кандидата в 
президенти від правого крила розгорнули 
кампанію, в ході якої політика Алена Жюппе 
звинувачували у зв'язках з мусульманами. 
Під час первинних виборів історію роздули, 
підносячи Жюппе як соратника братів-
мусульман, назвавши його «Алі Жюппе». 
Сам політик говорив, що проти нього 
запустили «огидну кампанію», що в дійсності 
було фейком як було доведено пізніше.  

Також прикладом є терористичні атаки 
в Парижі в 2015 році вони стали предметом 
різних домислів і теорій змови. У  Франції не 
вщухає і конфлікт, пов'язаний з фейковими 
інформаційними веб-сайтами, які 
пропагують відмову від абортів. 

Китай: Проблема фейковий новин 
існує в Китаї вже більше десяти років: 
нерідко люди, які представляються 
журналістами, вимагають у компаній гроші, 
погрожуючи написати про них негативні 
матеріали. Одного разу стався скандал: 
працівникові ЗМІ заплатили більше 70 тис. 
доларів, щоб він розкритикував компанію-
виробника будівельного устаткування, що 
призвело до падіння вартості акцій 
організації. Влада скористалася подібними 
випадками, щоб виправдати заборону на 
великий спектр контенту. 

Зовсім недавно високопоставлений 
урядовий чиновник запропонував створити 
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базу даних для встановлення осіб інтернет-
користувачів, щоб вони могли бути 
«винагороджені або покарані». 

Китай жорстко контролює багато 
закордонних веб-сайти: доступ до Facebook, 
Google, Twitter і YouTube заблокований 
системою, відомою як «Великий китайський 
файрвол». 

Бразилія: У Бразилії проблема 
фейкових новин стала збільшуватися після 
переобрання на другий термін президента від 
лівої партії Ділми Русеф в 2014 році і 
подальшого скандального імпічменту, який 
викликав суспільний резонанс.  За 
повідомленнями бразильської служби «Бі-бі-
сі», з початку процедури імпічменту в квітні 
2016 року, яку Русеф і її прихильники 
називали державним переворотом, три з п'яти 
новин, якими поділилися найбільше 
користувачів, виявилися фейковий. Саме у 
минулому році провідна бразильська 
журналістка Тай Нелон заснувала ресурс Aos 
Fatos («До фактів») – це перший в країні сайт 
перевірки фактів. 

Фейкові новини – одна з найбільш 
широко обговорюваних проблем у світовому 
співтоваристві. На даний момент платформи 
поки не навчилися фільтрувати, ніж діляться 
користувачі. І невідомо, як це буде 
відбуватися надалі. 

Висновки. Підсумовуючи, можна 
зазначити, що ми живемо в епоху розвитку 
масових комунікацій, коли істина перестає 
бути принципово важливою. Постправда – це 
явище, що виникає в публічному просторі й 
полягає в особливому акцентуванні на 
емоційному аспекті публічної дискусії, 
одночасно маргіналізуючи сферу фактів. 
Феномен «Постправди» і супроводжуючі 
його інформаційні маніпуляції ведуть до 
збільшення числа загроз національній 
безпеці, пов'язаних з поширенням фейковою 
інформацією. 

На жаль, політика держав, спрямована 
на протидію інформаційним загрозам 
залишається переважно реактивної, а тому 
слабкою і несистемною. 
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ТРИУМФ ПОПУЛИЗМА В ЕВРОПЕ И 
США В 2014–2016 ГОДАХ: 

ТРАМПОНОМИКА КАК ФОРМА 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОТЕКЦИОНИЗМА 
 

Первая часть статья посвящена описанию и 
анализу популистского триумфа в Европе и в 
США. В статье представлен анали влияния 
американской волны популизма на 
результаты президентских выборов, в 
результате которых был избран Д. Трамп. В 
статье рассмотрена американская 
предвыборная кампания Д. Трампа 2016 года. 
Во второй части статьи проанализирован 
состав команды 45-го президента США, а, 
также, его политика экономического 
протекционизма. Финальная часть статьи 
посвящена анализу феномена 
«трампономики». 
Ключевые слова: популизм, истеблишмент, 
Трамп, трампономика, протекционизм, 
глобализация, экономика США, ВВП США. 

  
В 2014–2016 гг. в странах Запада 

произошла молниеносная радикализация 
общественно-политической жизни, а также 
резкий подъем национализма и популизма.  

Целью исследования является анализ 
причин «популистской волны» в Западной 
Европе и в США в 2014–2016 годах, а также 
общественная реакция на неожиданные 
результаты внесистемных сил либеральных 
сил истеблишмента. Не менее важными 
задачами являются анализ американской 
предвыборной кампании 2016 года и 
феномена «трампономики» как 
экономической основы политических 
процессов в США. 

Основное изложение материала. На 
наш взгляд, «первым звонком», который 
фактически дал понять, что Запад меняется и 
радикализируется стали выборы в 
Европарламент в 2014 году.  

На европейских выборах 2014 года во 
Франции победила правопопулистская 
националистическая евроскептическая 
партия «Национальный фронт» во главе с 
Марин Ле Пен, набрав почти 25 % голосов и 

заняв 24 из 74 мест от Франции в 
Европейском парламенте. Немного ранее, 5 
лет до этого, в 2009 г. «Национальный 
фронт» получил 6,3 % голосов и 3 места из 
72-х мест от Франции в Европарламенте.  

На тех же европейских выборах 2014 г. 
в Великобритании победили 
праворадикальные популисты-евроскептики 
из Партии независимости Соединенного 
королевства во главе с Найджелом Фаражем. 
Партия Фаража набрала 26,6 % голосов и 
выиграла 24 места от Соединенного 
королевства в Европарламенте.  

По общим результатам выборов в 
Европейский парламент 2014 г., в новом 
созыве Европарламента заседает в общей 
сложности 75–80 депутатов евроскептиков-
популистов. Вся либеральная интеллигенция 
и руководство единой Европы пришли в шок 
от таких результатов выборов. По их 
мнению, результаты этих выборов является 
устрашающими для ЕС и нынешнего 
глобального миропорядка. 

Те партии, которые еще 4–5 лет назад 
считались маргинальными, фашистскими, 
угрожающими единой Европе и 
либеральному миропорядку, стали 
фактическими победителями европейских 
выборов. Истеблишмент начал понимать, что 
результаты этих выборов показали: идея 
единой Европы и либерального миропорядка 
не так популярна, как 4–5 лет назад, и среди 
народа растет недовольство такой политикой 
и такими идеями. 

В 2015 г. разразился острый 
Европейский миграционный кризис, на фоне 
которого начали наращивать популярность 
праворадикальные популисты-евроскептики: 
«Альтернатива для Германии», Австрийская 
партия свободы, голландская «Партия 
свободы», итальянское «Движение пяти 
звезд» и т. д. Это стало фактически «вторым 
звонком» для истеблишмента, что население 
недовольно проводимой либеральной 
политикой.  

В 2016 г. «третьим звонком» стал 
референдум о выходе Великобритании из 
состава Европейского союза, так называемый 
референдум по «брэкситу». На нем 
сторонники выхода Великобритании из 
состава единой Европейской семьи получили 
51,89 % голосов, с небольшим перевесом 
опередив противников «брексита». С 
помощью этого референдума огромную 
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популярность в рядах британских и 
зарубежных политиков евроскептиков-
популистов получили упоминаемый уже 
лидер Партии независимости Соединенного 
королевства Найджел Фараж и бывший мэр 
Лондона Борис Джонсон. Джонсона 
рекомендовали на новую должность, на 
должность премьер-министра 
Великобритании. 

И наконец, «четвертым звонком» стал 
первый тур выборов президента Австрии. 
Победу в первом туре одержал Н. Хофер – 
кандидат от правопопулистской Австрийской 
партии свободы, набрав 35,1 % голосов. 
Вместе с ним во второй тур вышел бывший 
лидер Партии Зеленых Александр ван дер 
Беллен. Эти выборы являются скандальными, 
не только потому что впервые с 1949 г. в 
первом туре одержал победу представитель 
ультраправых сил, а еще из-за того, что во 
второй тур не прошли представители 
главных традиционных партий : 
Австрийской народной партии и Социал-
демократической партии. Они заняли 
соответственно 5-е и 4-е места.  

Как видно, в единой Европе периода 
2014–2016 гг. было очень неспокойно. Также 
неспокойно было и за океаном в этот период.  

25 января 2015 года на собрании членов 
Республиканской партии в штате Айова 
миллиардер Дональд Трамп, ранее никогда 
не занимавший выборных должностей, или 
постов в правительстве заявил, что 
обдумывает возможность выдвижения совей 
кандидатуры на предстоящих президентских 
выборах 2016 г. 16 июня в штаб-квартире, 
расположенной в «Трамп-тауэр» на 
Манхэттене Трамп заявил о намерении 
баллотироваться в президенты США от 
республиканцев. В своей речи он заявил: «Я 
буду величайшим президентом, когда-либо 
сотворенным Богом» [9].  

Поначалу Трампа рассматривали как 
политического клоуна, популиста и 
аутсайдера президентской гонки среди 
республиканцев. Все думали, что это лишь 
еще один элемент политического шоу, 
наговорит кучу глупостей, повеселит людей 
и истеблишмент, а на праймериз не наберет 
даже 0,1 %. Но на практике все оказалось 
совершенно не так. За счет своих 
эксцентричных, нетрадиционных, 
неполиткорректных, а зачастую и 
популистских заявлений, Трамп выбился в 

лидеры президентской гонки среди 
республиканцев, потеснив таких тяжеловесов 
американской политики, как Джеба Буша, 
Скотта Уокера, Теда Круза, Марко Рубио и 
Джона Кейсика. Экстравагантный 
миллиардер буквально перевернул с ног на 
голову привичный ход предвыборной 
кампании. Уже на первых республиканских 
теледебатах Трамп устроил шоу и произвел 
эпотаж. Первые теледебаты практически 
превратились в шоу Д. Трампа. После 
дебатов он нарастил свой рейтинг.  

К началу республиканских праймериз 
сформировалась тройка фаворитов. Это 
миллиардер Д. Трамп и сенаторы Тед Круз и 
Марко Рубио. Республиканские праймериз 
2016 г. начались 1 февраля с кокуса в штате 
Айова. Победу в Айове одержал Тед Круз, 
второе место занял Трамп, третье – Рубио. 
Истеблишмент Республиканской партии 
вздохнул с облегчением, но не тут-то было.  

На следующих праймериз, в штатах 
Нью-Гэмпшир, Южная Каролина и Невада 
Трамп одержал убедительную победу. Во 
время Супер-вторника Трамп одержал 
победу на праймериз в 7 из 11 штатов. Во 
второй Супер-вторник Трамп победил в 4 
штатах из 5 и на Северных Марианских 
островах. После праймериз 15 марта Марко 
Рубио заявил о снятии своей кандидатуры и 
поддержке кандидатуры Дональда Трампа. 

Республиканская президентская гонка 
после такого события превратилась в «гонку 
трех кандидатов»: Дональд Трамп, Тед Круз 
и губернатор Огайо Джон Кейсик. 3 мая из 
гонки выбыл Круз, 4 мая Кейсик. Оба 
политика выбыли из гонки, при этом не 
поддержав кандидатуру Трампа. Тед Круз 
поддержал кандидатуру Трампа только после 
Республиканского Национального конвента. 
После снятия кандидатуры Джона Кейсика с 
праймериз Трамп остался единственным 
претендентом на выдвижение в президенты 
США от Республиканской партии. 

Трампа уже можно было начинать 
поздравлять с победой на праймериз. Теперь 
ему предстояло выбрать себе напарника, т. е. 
кандидата в вице-президенты. К июлю у 
Трампа сформировался шорт-лист 
претендентов на звание кандидата в вице-
президенты от партии республиканцев. Это 
бывший соперник Трампа по праймериз, 
который после праймериз его поддерживал, 
губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, 
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бывший спикер Палаты представителей при 
президенте Клинтоне Ньют Гингрич и 
губернатор штата Индиана Майк Пенс. 
14 июля выбор Трампа пал на Пенса. 

18–21 июля 2016 года состоялся 
Республиканский Национальный Конвент, на 
котором пару Трамп-Пенс было официально 
выдвинуто на выборы. 25–28 июля состоялся 
Демократический Национальный Конвент, на 
котором бывшего госсекретаря при 
президенте Обаме Хиллари Клинтон было 
выдвинуто на пост президента США, а 
сенатора от штата Виргиния Тима Кейна 
было выдвинуто в вице-президенты. После 
республиканских праймериз и выдвижения 
кандидатуры Трампа на пост президента 
США действующий на тот момент президент 
Барак Обама уже не был так категоричен в 
высказываниях насчет того, что победа 
Дональда Трампа на выборах невозможна, 
что Трамп никогда не станет президентом 
Соединенных Штатов. 

Предвыборная кампания Трампа была 
скандальной, нетрадиционной, популистской, 
радикальной и националистической.  

Главными тезисами предвыборной 
кампании Дональда Трампа стали 
следующие: 

Внутренняя политика: 
- Создание 25 млн. новых рабочих мест; 
- Радикальная налоговая реформа. Замена 7 

ступеней налоговой шкалы на три. 
Освобождение малоимущих от уплаты 
федерального налога. Снижение налога с 
прибыли предприятий с 35 % до 15 % для 
возвращения производства из-за рубежа 
обратно в США; 

- Отмена реформы Obamacare; 
- Пересмотр всех международных торговых 

соглашений и их изменение в пользу 
американских производителей; 

- Возвращение производственных 
предприятий в США для минимизации 
безработицы; 

- Сняние мораториев и ограничений на 
разработку и добычу нефти, газа и угля; 

- Разрешение на хранение и ношение 
оружия. 
Внешняя политика: 

- Построение мира на основе военной мощи 
США. Продвижение интересов Америки. 
Обеспечение региональной стабильности; 

- Увеличение военных расходов 
федерального бюджета США; 

- Уничтожение исламского терроризма в 
лице ИГИЛ; 

- Завершение войны в Сирии, Ираке, 
Афганистане. Выведение оттуда 
американских войск; 

- Установление отношений с Россией и её 
президентом Владимиром Путиным; 

-  Борьба с Китаем и китайской экспансией; 
- Борьба с иммиграцией путем ожесточения 

иммиграционного законодательства США, 
построения стены на границе с Мексикой, 
строительства которой должна оплатить 
Мексика, и депортация из США 
нелегальных мигрантов; 

- Выход из Парижского соглашения по 
климату и выход из Тегеранского 
ядерного соглашения. 

Трамп охарактеризовал свою 
программу как неоконсервативную. Лозунг 
предвыборной кампании миллиардера: 
«Make America Great Again» («Сделаем 
Америку снова великой»). Этот лозунг 
впервые был использован в президентской 
кампании Рональда Рейгана в 1980 году. 

Во время предвыборной кампании 
Трампа называли популистом, клоуном, 
идиотом, мошенником, опасным маргиналом, 
фашистом. В ходе своей президентской 
кампании Трамп сделал ряд антиисламских 
заявлений, в частности, заявил о 
необходимости ввести обязательную 
регистрацию для американских мусульман 
(это заявление привело к обвинениям Трампа 
в ксенофобии и резкому падению рейтинга) и 
призвал к полному запрету въезда мусульман 
в США. Из-за подобного рода высказываний 
его сравнивали с Муссолини и Гитлером. 

Из-за обещаний поладить с Россией и 
президентом Путиным, бороться совместно с 
Российской Федерацией с «Исламским 
государством», пересмотреть антироссийские 
санкции, из-за заявлений о том, что Путин 
гораздо лучший президент, чем Барак Обама, 
Трампа называли пророссийским и агентом 
влияния России. Но он конечно же все 
обвинения откидал и только над ними громко 
смеялся. 

24 августа лидер движения за брексит 
Найджел Фараж посетил предвыборный 
митинг Дональда Трампа в штате Миссисипи 
и блестяще выступил на нем в поддержку 
кандидата от Республиканской партии. 
Фараж заявил: «Сделайте невозможное, 
сделайте то, что сделали мы. Вопреки всем 



 
 

54 

пугающим прогнозам от МВФ, 
международных компаний, глобальных 
лидеров, Брюсселя, нашего бывшего 
премьер-министра Дэвида Кэмерона и некого 
Барака Обамы, мы сделали невозможное. 
Нам удалось победить крупные банки и 
международные корпорации. Мы сделали 
23 июня нашим Днем независимости, это 
день, когда мы разгромили истеблишмент. 
Нам удалось достучаться до простых людей, 
которых предал глобальный корпоративизм. 
Они поверили, что проголосуя за Брэксит, 
они вернут контроль над своей страной, над 
своими границами и вернут свою гордость и 
самоуважение». Также он добавил: «Если бы 
я был американским гражданином я бы не 
голосовал за Хиллари Клинтон, если бы вы 
мне заплатили. Более того, я бы не стал 
голосовать за Хиллари Клинтон, если бы она 
мне заплатила». Под конец Фараж сказал: 
«Мой посыл понятен и параллель очевидна. 
Миллионы обычных американцев, которых 
предали, жизнь которых тяжелая, которые 
чувствуют, что политикам из Вашингтона 
нет дела до их проблем, поняли, что те, кто 
якобы их представляют, являются лишь 
политкорректной частью медийно-
либеральной элиты. Люди чувствуют, что 
никто не борется за их интересы, многие 
вообще не видят смысла ходить на выборы. 
И в этом я вижу потрясающую возможность 
для вашей кампании: вы можете идти к 
людям, вы можете побить соцопросы и 
прогнозы, вы можете побить Вашингтон! И у 
вас получится, если вы сделаете, как мы с 
брекситом. Голосуйте за перемены!». В СМИ 
тандем Трампа-Фаража назвали «дружбой 
через океан». И совершенно очевидно, что 
это событие вызвало волну жесткой критики 
со стороны вашингтонского и лондонского 
истеблишментов [15]. 

Немало грязи во время президентской 
кампании было вылито и на соперницу 
Трампа по президентской гонке Хиллари 
Клинтон. Её называли ставленницей «Уолл-
стрит» и транснациональных корпораций, 
которым нет дела до проблем простых 
американцев. 

Несмотря на жесточайшую критику со 
стороны истеблишмента, звезд Голливуда и 
зарубежных лидеров и политиков, 
американский народ сделал свой выбор в 
пользу Дональда Трампа. Американские 
выборы 8 ноября 2016 года вошли в историю. 

На них впервые президентом был избран не 
политик. Хиллари Клинтон хоть и обошла 
Трампа по количеству голосов избирателей 
(Клинтон – 48,2 %, Трамп – 46,1 %), но 
ключевое то, что Трамп обошел Клинтон по 
количеству голосов выборщиков и по 
штатам. У Трампа – 304, у Клинтон – 227. 
Для победы необходимо 270 голоосв 
выборщиков. Трамп одержал победу в 
наиболее колеблющихся штатах – Флориде, 
Пенсильвании, Северной Каролине и Огайо. 
Результаты выборов в колеблющихся штатах 
обычно имеют судьбоносное значение. 

20 января 2017 года состоялась 
инаугурация 45-го Президента США 
Дональда Трампа. В своей инаугурационной 
речи Трамп выдвинул тезис «Американцы 
вернут себе контроль над своей страной». 
Лозунг трампономики – «America the first» 
(«Сначала Америка», или «Америка превыше 
всего»). Так что, можно смело заявить, Трамп 
уже в своей инаугурационной речи отметил, 
что проводимая его администрацией 
политика будет националистической, он 
будет проводить такую политику, которая 
выгодна самой Америке. Из этого можно 
сделать вывод, что проводимая Трампом 
экономическая политика (как ее позже 
окрестили «трампономика») является 
политикой национального протекционизма. 

Ключевые посты в команде Трампа 
заняли: 1) Майк Пенс, вице-президент США; 
2) Рекс Тиллерсон, госсекретарь (2017–2018). 
В 2006–2016 гг. – руководитель нефтяной 
компании ExxonMobil. 13 марта 2018 г. 
Трамп объявил в своем Твиттере об отставке 
Тиллерсона с должности госсекретаря США. 
Трамп объявил преемником на этом посту 
директора ЦРУ Майка Помпео; 
3) Майк Помпео, директор ЦРУ (2017–2018), 
государственный секретарь США (с 26 
апреля 2018 г.). В 2011–2017 гг. – член 
Палаты представителей США от 4-го 
избирательного округа Канзаса. Наряду с 
вице-президентом Майком Пенсом на 
данный момент является правой рукой 
президента Трампа; 4) Джеймс Мэттис, 
министр обороны (2017–2019). Отставной 
генерал, глава Объединенного командования 
вооруженных сил США (2011–2013), 
участник войн в Персидском заливе, 
Афганистане, Ираке. Прозвище – Бешеный 
пес. 20 декабря 2018 года генерал Мэттис 
объявил о своей отставке с должности главы 
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Пентагона. Он пробудет на своей должности 
до 1 января 2019 г. Исполнять обязанности 
министра обороны будет его заместитель 
Патрик Шанахан; 5) Джина Хаспел, директор 
ЦРУ (с 17 мая 2018 г.), первая женщина, 
занявшая этот пост. В 2017–2018 гг. 
заместитель директора ЦРУ Майка Помпео. 
После его перехода на пост руководителя 
Госдепартамента США Трамп объявил, что 
назначит Хаспел новым директором ЦРУ; 
6) Стивен Мнучин, министр финансов. 
Финансовый руководитель кампании Трампа, 
бывший сотрудник инвестиционного банка 
Goldman Sachs; 7) Джефф Сешнс, 
генеральный прокурор (в период с 2017 до 
2018 гг.). В 1997–2017 г. – сенатор США от 
штата Алабама. На следующий день после 
промежуточных выборов в Конгресс Сешнс 
ушел в отставку по просьбе президента 
Трампа. Преемник Сешнса Трамп объявил 
бывшего генерального прокурора времен 
администрации Дж. Буша (ст.) Уильяма 
Барра. Барр не раз критиковал 
расследование, проводимое спецпрокурором 
Робертом Мюллером в отношении 
вмешательства РФ в американские выборы; 
8) Райан Зинке, министр внутренних дел, 
член Палаты представителей США от 1-го 
избирательного округа Монтаны (2015–2017). 
15 декабря 2018 года Трамп сообщил, что 
Зинке покинет администрацию в конце года. 
Скорее всего, его отставка связана с рядом 
расследований, которые ведутся в отношении 
него; 9) Уилбур Росс – министр торговли, 
занимаший должность в банке Rotschild в 
течение 25 лет, владелец в 2000-х – 
собственного инвестиционного фонда. 
В 1990-х гг. Росс работал в инвестиционном 
фонде США – Россия, основанном 
администрацией Б. Клинтона. Росс – самый 
богатый (и самый пожилой) член кабинета 
Трампа, а его состояние оценивается в 
2,5 млрд. долларов. Как и многие другие 
члены команды Трампа, Росс никогда не 
занимал государственных постов. 
Он выступает за пересмотр торговых 
соглашений с партнерами США, в первую 
очередь с Китаем. В ходе президентской 
кампании Дональда Трампа участвовал в 
выработке экономической программы 
кандидата. Сторонник протекционизма. 
10) Роберт Лайтхайзер, торговый 
представитель США. Доктор права. Наряду с 
министром торговли Россом является одним 

из главных сторонников политики 
национального протекционизма в 
администрации президента Трампа. 
11) Александр Акоста, министр труда, декан 
юридического факультета Международного 
университета Флориды и бывший 
Федеральный прокурор США. Пост 
министра труда должен был занять 
американский предприниматель сети 
быстрого питания «CKE Restaurants» Эндрю 
Паздер, но в связи со скандалом, президент 
Трамп отозвал его кандидатуру. 12) Том 
Прайс, министр здравоохранения и 
социальных служб (февраль–сентябрь 
2017 г.). Член Палаты представителей США 
от 6-го избирательного округа Джорджии 
(2005–2017). Председатель комитета по 
бюджету в Палате представителей США 
(2015–2017). 29 сентября 2017 г. ушел в 
отставку с поста министра со скандалом. 13 
ноября 2017 г. Трамп объявил бывшего 
заместителя министра здравоохранения и 
соцслужб (2005–2007) времен Дж. Буша (мл.) 
– Алекса Азара преемником Прайса. Он 
вступил в должность 29 января 2018 г. 
13) Райнс Прибус, глава аппарата Белого 
дома (январь–июль 2017 г.). В 2011–2017 гг. 
председатель Национального комитета 
Республиканской партии. В июле 2017 г. 
директор по коммуникациям Энтони 
Скарамуччи обвинил Прибуса в том, что на 
нём лежит ответственность за утечки 
новостей из Белого дома. Прибус 
сообщил CNN о своей отставке 27 июля, а 
уже на следующий день Дональд Трамп 
написал в своём Твиттере о назначении 
действующего министра внутренней 
безопасности Джона Келли новым главой 
аппарата Белого дома (официально вступил в 
должность 31 июля). 14) Джон Келли, 
министр внутренней безопасности (с января 
по июль 2017 г.), глава аппарата Белого дома 
(с 31 июля 2017 г.). Американский генерал в 
отставке, бывший глава Южного 
командования США (2012–2016). 8 декабря 
2018 года президент Трамп сообщил 
журналистам, что в конце года Келли уйдёт с 
должности главы аппарата Белого дома. 
15) Кирстен Нильсен, глава аппарата 
министра внутренней безопасности (январь-
сентябрь 2017 г.), первый заместитель главы 
аппарата Белого дома (с сентября подекабрь 
2017 года), министр внутренней 
безопасности (с 6 декабря 2017 г.). 16) Дэвид 
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Шулкин, министр по делам ветеранов (в 
период 2017–2018 гг.). По образованию врач, 
он был заместителем министра по делам 
ветеранов и здравоохранению при Бараке 
Обаме. 28 марта 2018 года Трамп объявил об 
отставке Шулкина в связи со скандалом и 
предложил на утверждение в качестве его 
преемника личного врача Ронни Джексона. 
26 апреля 2018 года Джексон снял свою 
кандидатуру после выдвижения против него 
обвинений в нарушении правил обращения с 
рецептурными лекарствами и употреблении 
алкоголя на рабочем месте. 17) Роберт 
Уилки, министр по делам ветеранов 
(с 30 июля 2018 г.). Помощник министра 
обороны по законодательным вопросам 
с 2006 по 2009 гг. Заместитель министра 
обороны по кадрам и боевой готовности 
с 2017 г., до назначения на эту должность – 
старший советник сенатора Тома Тиллиса. 
18) Майкл Флинн, советник президента США 
по национальной безопасности (в период с 
января по февраль 2018 г.). Генерал-
лейтенант армии США в отставке. При 
Обаме с 2012 по 2014 гг. занимал должность 
Директора Разведывательного управления 
Минобороны США. 13 февраля вынужденно 
подал в отставку, после скандала из-за 
информации об обсуждении антироссийских 
санкций с послом РФ в США С. Кисляком. 
Отставка была принята президентом 
Трампом. 19) Герберт Макмастер – 
советник президента США по национальной 
безопасности (с февраля 2017 г. по 9 апреля 
2018 г). Генерал-лейтенант сухопутных 
войск вооружённых сил США, принимавший 
участие во всех крупных американских 
войнах современности. Кавалер множества 
боевых наград, признанный национальным 
героем, чьи личные заслуги в боевых 
действиях и опыт организации ведения 
военных кампаний являются предметом 
обязательного изучения в программах 
военных образовательных учреждений. Один 
из четырёх наиболее авторитетных 
действующих офицеров, доктор философии, 
писатель, названный в 2014 году в списке ста 
самых влиятельных персон в мире в по 
версии журнала Time «выдающимся военным 
мыслителем среди представителей армии 
XXI века», «архитектором будущего облика 
Сухопутных войск Вооруженных Сил 
США». 22 марта 2018 г. Трамп отправил 
Макмастера в отставку и заявил, что его 

место займет бывший постоянный 
представитель США при ООН Джон Болтон. 
20) Ники Хейли – постоянный представитель 
США при ООН. Губернатор Южной 
Каролины (2011–2017). Первая женщина 
афро-американка, назначенная в кабинет 
Трампа. 9 октября 2018 года Хейли на 
совместной пресс-конференции с Трампом 
объявила, что уходит в отставку. Она 
покинет пост в конце 2018 года. 21) Дэн 
Коутс – директор Национальной разведки 
США. Сенатор США от штата Индиана 
(2011–2017). Ярый противник России. 
22) Бетси Девос, министр образования. 
Американский политик, миллиардер, 
филантроп и образовательная активистка. 
Является невесткой основателя компании 
Amway Ричарда Девоса. 23) Элейн Лан Чао – 
министр транспорта. Министр труда в 
администрации Дж. Буша – младшего (в 
период 2001–2009 гг.); 24) Бен Карсон – 
министр жилищного строительства и 
городского развития. Американский врач-
нейрохирург, первый в мире разделивший 
затылочных сиамских близнецов. Участник 
республиканских праймериз 2016 г., 
выбывший и поддержавший кандидатуру 
Трампа. 25) Рик Пери, министр энергетики. 
Губернатор Техаса (2000–2015). 
Несостоявшийся участник республиканских 
праймериз 2016 г., так как снял свою 
кандидатуру еще до официального начала 
праймериз. Сначала поддержал кандидатуру 
Теда Круза, затем – Д. Трампа. 26) Стив 
Бэннон, старший советник президента США 
(по политическим и стратегическим 
вопросам) – главный стратег Белого дома (20 
января 2017 г. по 18 августа 2017 г.). До того, 
как вступить в команду Трампа, Бэннон 
возглавлял новостной сайт Breitbart, который 
связан с движением «альтернативных 
правых» («alt-right»), приверженцы которого 
отвергают и левую идеологию, и 
традиционный консерватизм 
республиканской элиты. Сделал состояние 
как инвестиционный банкир. 17 августа 
2016 г. Трамп назначил Бэннона новым 
руководителем своей избирательной 
кампании взамен Пола Манафорта. 
Оппоненты обвиняли Бэннона и его 
движение в расизме, антисемитизме и 
сексизме. 18 августа 2017 г. ушёл в отставку 
с поста старшего советника на фоне 
разногласий в Белом доме и протестов в 
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Шарлотсвилле. Сам Бэннон заявил, что его 
отставка была запланирована, но её 
пришлось отложить из-за столкновений в 
Шарлотсвилле. 27) Кристофер Рэй, директор 
ФБР (с 2 августа 2017 г.). В 2003–2005 гг. 
заместитель генпрокурора США при 
президенте Буше - младшем. Получил 
известность как успешный адвокат Криса 
Кристи. 7 июня 2017 г. президент 
Д. Трамп сообщил в своём Твиттере о 
намерении предложить кандидатуру 
Кристофера А. Рэя на должность директора 
ФБР. Предшественником Рэя на посту 
директор ФБР был Джеймс Коми, 
назначенный еще в сентябре 2013 года при 
президенте Обаме. Трамп уволил Коми 9 мая 
2017 года. 28) Сонни Пердью – министр 
сельского хозяйства. Губернатор Джорджии 
(2003–2011 гг.). Двоюродный брат сенатора 
Дэвида Пердью. 29). Гэри Кон, директор 
Национального экономического совета 
(2017–2018 гг.). Бывший президент банка 
Goldman Sachs. 6 марта 2018 г. подал в 
отставку в связи с несогласием с 
протекционистской политикой президента 
Трампа. Кон является активным сторонником 
глобализации и свободной торговли. 
30) Ларри Кадлоу, директор Национального 
экономического совета (с 2 апреля 2018 г.). 
Консервативный экономист и политический 
обозреватель. В 1980-х годах работал в 
администрации президента США Рональда 
Рейгана. 31) Питер Наварро, директор 
Национального торгового совета. Профессор 
экономики в Бизнес-школе Калифорнийского 
университета в Ирвайне. 32) Шон Спайсер – 
пресс-секретарь Белого дома (20 января –
 21 июля 2017 г.). В феврале 2011 г. Спайсера 
назначили директором по связям с 
общественностью в Национальном комитете 
Республиканской партии, а с февраля 2015 г. 
он стал исполнять ещё и функции главного 
специалиста по вопросам стратегии. В этом 
качестве Спайсер работал с главой 
Национального комитета Райнсом Прибусом. 
21 июля во время брифинга подал в отставку 
в связи с несогласием с назначением Энтони 
Скарамуччи директором по коммуникациям. 
Преемником Спайсера стала Сара Сандерс. 

А теперь, подробнее о трампономике. 
Глобализация «по-американски» достигла 
естественных пределов,  и основными 
бенефициарами мирового развития 
становятся Китай и Азия в целом. И теперь 

главная задача трампономики – сохранить 
глобальное лидерство США и защитить его 
от набирающих силу конкурентов. Ключевой 
категорией становится национальный 
интерес, возведенный в абсолют. 
Глобализация, ранее считавшаяся 
неотъемлемым атрибутом американского 
лидерства, начинает играть против 
Соединенных Штатов и способствовать 
подъему других центров силы. Большинство 
американских и мировых аналитиков 
называют трампономику политикой 
экономического национализма. 

Стремясь обратить вспять негативный 
тренд, Соединенный Штаты во главе с 
Дональдом Трампом запустили политику 
трампономики, воплощениями которой 
становятся протекционизм, подчиненная 
исключительно национальным интересам 
страны внешняя и внутренняя политика, 
комплекс экономических мер, направленных 
на возвращение национального капитала и 
производства в США, а также ускорение 
прироста ВВП посредством новой 
бюджетной политики и вложений в 
инфраструктуру страны. К побочным 
эффектам этих действий можно отнести 
торговые войны, которые замедляют рост 
мировой экономики, торможение 
глобализации и перевоплощение союзников 
США в конкурентов в глобальной борьбе за 
сохранение лидерства. Также к негативным 
эффектам трампономики можно отнести то, 
что протекционистская политика Трампа 
повлияла на уверенность предпринимателей 
в странах ЕС, сильно зависящих от экспорта. 

В последний год президентства Барака 
Обамы рост ВВП США замедлился до 1,6 %, 
что на 0,3 % меньше прогноза Всемирного 
банка, данного в июне 2016 года. В первом 
квартале 2016 г. ВВП США вырос на 0,8 %, 
во втором – на 1,4 %, в третьем – на 3,5 %, в 
четвертом – на 1,9 %. Д. Трамп поставил 
целью обеспечить рост ВВП на 4 % годовых, 
что и было обеспечено во II квартале 2018 г., 
когда ВВП США вырос на 4,2  %. 

Президента Трампа меньше всего 
беспокоит рост или падение мировой 
экономики – для него намного важнее рост 
экономики США. И хотя директор-
распорядитель МВФ Кристин Лагард 
заявила, что в результате развязанной 
Трампом политики торговых войн будет 
потеряно не менее 0,5 % глобального ВВП, 
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однако, поверьте, Трампа это ничуть не 
взволновало. Д. Трамп – националист. Это 
новейшее явление нашего времени и 
современной политики: президентом США 
стал человек, который превыше всего ставит 
интересы американского государства. Трамп 
готов сделать Америку великой, даже если 
это приведет к падению мировой экономики, 
его собственного имиджа на мировой арене и 
в глазах избирателей и его рейтинга. Исходя 
из поставленной цели, Трамп провозгласил 
политику национального протекционизма. 
Он посмотрел на данные торговли США с 
Китаем, ЕС, увидел там отрицательный 
торговый баланс в сотни миллиардов 
долларов, отметил, что эта торговля 
несправедлива, пообещал выровнять 
ситуацию. И начал вводить пошлины и 
угрожать, что США выйдут из таких 
международных торговых организаций, как 
NAFTA (Канада-США-Мексика), ВТО. Из 
одной торговой организации Трамп уже 
вывел Соединенный Штаты, это – 
Транстихоокеанское партнерство. 23 января 
2017 года Трамп вывел США из соглашения. 
Летом 2018 года Трамп был в шаге от того, 
чтобы вывести США из Всемирной торговой 
организации (ВТО), однако экономические 
советники американского президента 
остановили его от такого рискованного шага. 
30 ноября 2018 года между лидерами Канады 
(премьер-министр Джастин Трюдо), США и 
Мексики (президент Энрике Пенья Ньето) 
было подписано новое торговое соглашение 
взамен NAFTA. Оно будет называться «the 
United States – Mexico – Canada Agreement» 
(USMCA). Трамп вводит пошлины с целью 
восстановления национального производства 
в Соединенных Штатах, что соответственно 
обеспечит занятость американского 
населения. Против ЕС и Турции Трамп ввел 
пошлины на сталь и алюминий. С Китаем же 
вообще началась торговая война. Сейчас 
Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин активно 
ведут переговоры о заключении торгового 
соглашения между США и Китаем, которое 
будет выгодно обеим сторонам. 

Трамп действует активно по всем 
направлениям. От своих партнеров по НАТО 
он потребовал резкого увеличения военных 
расходов, по крайней мере, до 2 % ВВП, а то 
и до 4 %. Такое увеличение военных 
расходов не обусловлено какой-либо военной 
опасностью – НАТО и так в десятки раз 

мощнее той же России. Задача Трампа 
состоит в ином: заставить своих партнеров 
по Альянсу покупать американское оружие. 
Потому они должны резко увеличить свои 
военные расходы. Основным производителем 
оружия, а во многих сферах – единственным 
производителем оружия для стран НАТО 
являются США. Это даст военной 
промышленности США огромную загрузку и 
приведет к экономическому росту в стране. 

В конце декабря 2017 года Трамп 
подписал закон о налоговой реформе. он 
предусматривает радикальное снижение 
налога на прибыль юридических лиц с 35 до 
21 %, а также снижает налог на средства, 
которые возвращаются в страну от 
деятельности юр. лиц за рубежом: до 15,5 % 
– для наличных средств, а для безналичных – 
до 8 % (вместо нынешних 35 %). Кроме того, 
для юридических лиц вводятся налоговые 
вычеты на капитальные затраты. Снизятся 
налоги и для семи групп физических лиц (в 
том числе для молодежи и молодых семей), 
сужается число тех, на кого распространяется 
40- % налог на наследство, ряд 
налогоплательщиков также будет 
освобожден от так называемого 
минимального альтернативного налога. При 
этом большинство норм, которые касаются 
физических лиц, перестанут действовать 
после 2025 года. 

Закон также вводит новую налоговую 
шкалу: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37 %. Самая 
нижняя ставка будет действовать для лиц с 
годовым доходом менее $9525 или для семей, 
зарабатывающих до $19050. Если же 
налогоплательщик получает от $82,5 тыс. до 
$157,5 тыс., ему придется отдать в казну уже 
24 %. Порог в 37 % будет действовать для 
американцев с заработком более $500 тыс. 
Этот же закон отменяет введенную при 
президенте США Бараке Обаме норму об 
обязательном штрафе для тех граждан США, 
которые отказываются самостоятельно 
обеспечивать себя медстраховкой. Задача 
налоговой реформы – увеличение 
конкурентных возможностей американской 
экономики. Для этого снижаются налоговые 
ставки, отчего становится неинтересно 
держать деньги в офшорах. Недаром 
реформу активно поддержали такие гиганты 
американского бизнеса, как General Electric, 
Boeing и Caterpillar. В связи с принятием 
американского закона МВФ уже 
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прогнозировал рост мировой экономики в 
2018 и 2019 гг. до 3,9 %. Покрыть возможные 
налоговые потери администрация Трампа 
намерена с помощью реформирования 
энергетической политики. Прежде всего 
будущий глава государства собирается снять 
ограничения в сфере энергопроизводства, 
введённые ещё Биллом Клинтоном. Трамп 
также планирует развивать инфраструктуру в 
ТЭК и вложить более 15 млрд. долларов в 
расширение сети нефтепроводов Keystone 
Pipelineа – одной из ключевых в США. 

Новая энергетическая политика 
ежегодно будет создавать около 1,5 млн. 
рабочих мест и увеличит годовой объём 
заработный платы более чем на $30 млрд в 
течение следующих семи лет, рассчитал пул 
экономистов команды Дональда Трампа. 

Помимо решения проблемы 
безработицы, модернизация энергетического 
сектора американской экономики 
положительно скажется на ВВП страны. За 
счёт нефтяных доходов объём экономики 
увеличится более чем на 100 млрд. долларов, 
говорится в экономическом плане Трампа. 
Кроме того, расширение энергоотрасли 
принесёт американской казне почти 6 трлн. 
долларов в ближайшие четыре года в виде 
налоговых поступлений. 

Нельзя отрицать, что политика 
президента Трампа эффективна для 
Соединенных Штатов. Благодаря 
радикальной налоговой реформе Трампа 
крупнейшие компании вернули свои активы 
из оффшоров в США. Темпы 
экономического роста в 2017 г. составили 
2,5 %, уровень безработицы в 2017 г. 
опустился на 0,6 п.п., до 4,1 %, что стало 
самой низкой отметкой с 2000 года. С января 
по декабрь 2017 г. в стране было создано 
1,8 млн. новых рабочих мест на полный 
рабочий день, т.е. ежемесячно создавалось в 
среднем по 150 тыс. новых рабочих мест. В 
январе 2018 г. в американскую экономику 
было добавлено ещё 200 тыс. рабочих мест. 
Уровень безработицы упал до 4,1 %. Это 
самый низкий показатель за последние два 
десятилетия. В производственном секторе 
уровень безработицы впервые в истории 
США снизился до 2,6 %. Уровень 
безработицы среди афроамериканцев упал до 
6,8 %. Это самый низкий показатель с 1972 г. 
Уровень безработицы среди 

латиноамериканцев самый низкий за 
последние 17 лет. 

Ford, Chrysler и Carrier Air Coditioners 
объявили об инвестировании $500 млн. в 
новые производства в США. Это создаст 
тысячи новых высокооплачиваемых рабочих 
мест. Средняя часовая зарплата поднялась на 
2,9 % и достигла 26,74 долларов. Это самый 
высокий показатель с 2009 г. (данные на 
декабрь 2017 г.). На рынок труда 
возвращаются работоспособные американцы, 
которые прекратили поиск работы при 
Обаме. Число получателей 
продовольственных талонов снизилось в 
2017 г. на 1,5 млн. человек и достигло самого 
низкого уровня за последние 7 лет. Кстати, за 
первый год президентства Обамы Америка 
потеряла 4,3 млн. рабочих мест. Благодаря 
протекционистской политике администрации 
Трампа удалось возродить сталелитейную 
промышленность США.  

Экономические показатели и успехи 
США 2018 года: 

▪ Рост ВВП: I квартал – (+2,2 %), II 
квартал – (+4,2  %), III квартал – ( +3,4 
 %); 

▪ Уровень безработицы составил 3,7 % 
(18-летний минимум); 

▪ Инфляция составила 2,5 %; 
▪ Падение цен на бензин по всей стране; 
▪ 85 % американцев стали получать 

больше в связи с налоговой реформой; 
▪ Президент способствовал развитию 

энергетического сектора; 
▪ Оружейный экспорт вырос на 13 %; 
▪ Было обеспечено двукратное 

увеличение экспорта газа; 
▪ Обеспечено увеличение экспорта в 

целом. 
Действовать в таких рамках Трампа 

побудил государственный долг США, 
достигший невероятных размеров – недавно 
он превысил 20 трлн. долларов. Трамп, как 
президент США, понимает, что, если 
сохранять прежний мировой порядок, в 
котором США теряют роль промышленной 
державы, в котором США допустили 
собственную деиндустриализацию, вывод 
предприятий со своей территории и утечку 
капитала, то страна не сможет в будущем 
расплатиться с возрастающим внешним 
долгом, и это рано или поздно приведет 
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Штаты к полному экономическому краху. 
Поэтому Трамп и поменял политику, начав 
действовать сугубо в интересах США. 
Естественно, страны, которые 
экспортировали свою продукцию в США, 
недовольны таким решением администрации 
Трампа – у них свои национальные интересы. 
В целом, действия американского президента 
разрушают мировую глобализацию и 
подрывают роль международных 
организаций, в частности, Всемирной 
торговой организации. Ведь все действия 
Трампа, связанные с введением 
заградительных барьеров и пошлин, 
полностью противоречат обязательствам 
США в рамках ВТО. И многие считают, что 
это может привести вообще к развалу ВТО. 
Также эти действия противоречат и 
принципам работы Международного 
валютного фонда, Всемирного банка и 
других международных организаций, 
созданных после Второй мировой войны, 
потому что эти организации – инструменты 
глобализации. Эти организации отстаивают 
принципы либерализма в экономике, но 
абсолютно противостоят протекционизму. 
Соответственно, они могут только осуждать 
деятельность американского президента. 

Выводы: В 2014–2015 гг. в Европе 
началась так званная «популистская волна». 
Но началась она не просто так, а в связи с 
социально-экономическими трудностями и 
начавшемся в 2015 г. миграционным 
кризисом. Люди оказались разочарованы в 
традиционных политических силах, которые 
не смогли разрешить основные проблемы, а к 
несчастью, наоборот, их усугубили. 
Граждане оказались разочарованы в 
процессах глобализации, увидев, что она 
работает не на людей, а на истеблишмент. И, 
соответственно, все это недовольство 
вылилось в потерю традиционными 
политическими партиями доверия населения, 
которое постепенно начало переходить к 
антисистемным популистским силам. 
Простые люди нашли в них тех, кто реально 
может помочь им и решить их проблемы. 
Тоже самое произошло и США. 
Разочаровавшись в республиканских и 
демократических элитах, жители Америки 
открыли путь в Белый дом экстравагантному 
миллиардеру Дональду Трампу, который еще 
даже не вступив на пост президента 
Соединенных Штатов обещал «осушить 

вашингтонское болото». Трампономика – 
политика национального протекционизма, 
подчиненная исключительно интересам 
США. Окончательную оценку трампономике 
мы еще давать не можем, но вполне можем 
оценить ее промежуточные результаты на 
данный момент. Итак, политика 
национализма и протекционизма 
администрации Дональда Трампа рассорила 
США с ее традиционными союзниками и еще 
больше усугубила отношения с 
традиционными недоброжелателями. Но по 
экономическим показателям США на конец 
2018 г. можно увидеть. Что пока 
трампономика эффективна, она реально 
работает на Соединенные Штаты Америки. 
Рост ВВП увеличился, он уже не такой 
низкий как был при предшественнике Трампа 
Обаме, безработица рекордно низкая, она 
достигла 18-летнего минимума, инфляция 
также низкая, увеличение доходов 
американцев в связи с налоговой реформой, 
увеличение экспорта. А вот какой результат 
даст трампономика в ближайшем будущем 
это мы уже увидим под конец срока 
полномочий Дональда Трампа на посту 
президента США.  
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The first part of the article is devoted to 
the description and analysis of populist triumph 
in Europe in 2014–2016. and separately in the 
United States of America. The article describes 
in detail how the American wave of populism led 
the eccentric billionaire and non-lover of 
«politically correct America» Donald Trump to 
the White House. Prior to this, the preceding 
events in Europe are described, that is, where 
did this «populist wave» come from and what 
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contributed to it. The article also describes in 
detail the hot American election campaign of 
2016 and clearly laid out the election program 
and the main slogans of Mr. Trump.  

The second part of the article describes in 
detail, firstly, the team of the 45th President of 
the United States, and, secondly, the economic 
policy of Donald Trump, who brought America 
back to the end of the 19th – early 20th 
centuries, when protectionism played a major 
role in the economic policy of the United States . 
The final part of the article is devoted to the 
analysis of the not yet final results of 
«tramponomics». 

 
Key words: populism, establishment, 

Trump, tramponomy, protectionism, 
globalization, US economy, US GDP. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДЕМПІНГУ І 
АНТИДЕМПІНГОВИХ  

ПРОЦЕДУР В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ 
 

В результаті дослідження виявлено, що, хоча 
кількість антидемпінгових розслідувань, 
розпочатих у 2017 році, зменшилась у 
порівнянні з попереднім роком, – в той же 
час, в сучасну епоху «постправди», існує 
тенденція до посилення використання 
антидемпінгової політики на світових 
товарних ринках. У свою чергу, можна 
припустити, що збільшення активності 
антидемпінгової діяльності може стати 
наслідком політики «постправди» в цілому. 
Показники, що аналізуються в статті, 
чітко свідчать, що ті держави, які спочатку 
були основними цілями заходів країн, які 
традиційно застосовували антидемпінгове 
законодавство, – зараз, в епоху 
«постправди», вводять власне 
протекціоністське законодавство та 
застосовують його на свою користь.  
Ключові слова: антидемпінгова активність, 
антидемпінгові процедури, демпінг, епоха 
постправди, політика постправди. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок із 

науковими чи практичними завданнями. 
Термін «постправда» став активно 
використовуватися, починаючи з 2016 року, 
завдяки двом знаковим подіям, що сталися в 
світовій економіці: голосування більшості 
громадян Великобританії, які взяли участь в 
референдумі 23 червня 2016 року, за вихід 
Великобританії з Європейського Союзу; а 
також обрання громадянами США 
2 листопада 2016 року Дональда Трампа 45-м 
президентом США. Дані події виявилися 
абсолютно несподіваними для більшої 
частини економістів і представників засобів 
масової інформації, тому що вибір громадян 
США і Великобританії, які справедливо 
відносяться до економічно освіченої частини 
населення Землі, як раз з точки зору 
перспектив соціально-економічного розвитку 
США і Великобританії виглядає 
помилковим. У своїй передвиборчій програмі 

Д. Трамп безпосередньо закликав до 
обмеження режиму вільної торгівлі, від якого 
протягом останніх 50 років найбільшу вигоду 
отримали саме Сполучені Штати Америки. 
Адже саме завдяки режиму вільної торгівлі 
США отримали можливість спеціалізуватися 
на висококонкурентних інформаційних і 
фінансових послугах, при створенні яких 
частка доданої вартості значно вище, ніж в 
промисловості [1, c. 9]. Перехід до епохи 
торгівельних війн, демпінгу і 
антидемпінгових процедур внаслідок 
політики «постправди», – робить актуальним 
дослідження цих проблем, яке є важливим 
науковим і практичним завданням. 

Аналіз актуальних досліджень і 
публікацій. У своєму дослідженні ми 
спираємось на останні дослідження і 
публікації таких вчених, як Ардна Аггарвал, 
А. Г. Кенвуд, А. Л. Лоуід, І. Р. Болдуін, 
П. С. Робертс, У. Блок, П. С. Магі. До 
невирішеної цими авторами частини 
проблеми можна віднести невизначеність 
наслідків відходу від політики вільної 
торгівлі на користь протекціонізму в сучасну 
епоху «постправди». 

В епоху «постправди» країни світу все 
частіше звертаються до таких 
протекціоністських торговельних заходів, які 
не входять у протиріччя з вимогами СОТ. 
Використовуються три інструменти – 
антидемпінгові, антисубсидиційні (або 
компенсаційні), спеціальні захисні – з метою 
захисту власного виробництва від 
демпінгових цін імпортерів та масованого 
імпорту. На думку провідного світового 
вченого Ардна Аггарвал [2], з цих трьох 
інструментів, антидемпінг залишається 
домінуючиим механізмом у сучасних 
міжнародних торгівельних відносинах. 
А. Г. Кенвуд, А. Л. Лоуід довели 
ефективність застосування політики 
протекціонізму для захисту новонародженої 
молодої перспективної галузі. Ці автори 
зазначають, що «...якщо в країнах, що 
розвиваються, існують відносно нові галузі, 
то на даний момент ці галузі будуть боротися 
проти міжнародної конкуренції. Однак 
зростаючі інвестиції у ці галузі в 
майбутньому зроблять їх галузями 
порівняльноі переваги у міжнародній 
торгівлі. Протекціоністські заходи дозволять 
цим галузям прогресувати та вигравати у 
конкурентній боротьбі» [6, с. 46–47]. На 
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думку І. Р. Болдуіна, «вільна торгівля 
нездатна суттєво підвищити доходи для 
уряду. Це пояснюється тим, що податки на 
імпорт можуть використовуватися для 
наповнення державного бюджету, однак це 
буде лише невелика сума грошей. Крім того, 
вільна торгівля сприяє покращенню 
платіжного балансу; зменшення імпорту 
може покращити сальдо поточного рахунку. 
Однак у довгостроковій перспективі, 
ймовірно, всі ці позитивні ефекти 
нівелюватимуться зворотнім рухом 
коштів» [3, с. 31]. Як зазначає П. С. Робертс, 
«...треба враховувати намагання сучасних 
націй щодо збереження своєї ‘культурної 
ідентичністі’, яке насправді не є економічним 
аргументом, а політичним та культурним. 
Багато держав хочуть захистити свої нації від 
того, що вони бачать як ‘американізацію’ або 
‘комерціалізацію’ своїх країн» [7, с. 111]. 
Доцільно враховувати, що існує об'єктивна 
необхідність захисту від демпінгу. 
Наприклад, як вказував Уолтер Блок, «ЄС 
продавав багато свого надлишку 
продовольства за дуже низькими цінами на 
світовому ринку. Це викликало проблеми для 
світових фермерів, оскільки вони побачили 
значне падіння ринкових цін» [4, с. 603]. 

На нашу думку, в сучасну епоху 
«постправди» дуже важливо зрозуміти 
ступінь, в якому країни постраждають або 
отримають зиски від цих двох принципів - 
протекціонізму або вільної торгівлі. Саме 
дослідженню цієї невирішеної частини 
загальної проблеми присвячується ця стаття. 

Формулювання мети статті 
(постановка завдання). Метою статті є 
вивчення, дослідження та аналіз розвитку 
системи антидемпінгового регулювання, 
механізму здійснення антидемпінгового 
процесу і застосування заходів протидії 
демпінговій практиці в сучасну епоху 
«постправди». 

Виклад матеріалу дослідження з 
обгрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Зростання застосування заходів 
протидії демпінгу спостерігається з початку 
епохи «постправди»: у 2016–2017 роках в 
світі було ініційовано 590 антидемпінгових 
процедур, у 2012–2013 роках – лише 377 
(таблиця 1). Застосування антидемпінгових 
заходів у 2016–2017 роках частіше 
використовується розвиненими країнами, ніж 
країнами, що розвиваються. Внаслідок цього, 

багато країн, що розвиваються, критикують 
антидемпінгову політику як прихований 
протекціонізм, заявляючи, що таким чином 
розвинуті країни ведуть дискримінаційну 
політику проти експорту з країн, що 
розвиваються. У світовій торгівлі 2016–2017 
роки – це другий найвищий рівень 
антидемпінгової активності після створення 
СОТ у 2005 році. 

 
Таблиця 1 

Кількість антидемпінгових 
розслідувань, порушених в 2012–2017 рр. 

 
Рік Кількість порушених справ 

2012 156 
2013 221 
2014 242 
2015 232 
2016 339 
2017 251 

Джерело: [8] 
 
Таким чином, в сучасну епоху 

«постправди» антидемпінгова політика стає 
важливим інструментом захисту 
зовнішньоторговельних інтересів для значної 
кількості країн. Незважаючи на коливання 
рівня антидемпінгової активності, 
безсумнівною є загальна тенденція її його 
підвищення. 

В 2017 році антидемпінгові 
розслідування порушила 21 країна. Країни, 
які були головними ініціаторами 
антидемпінгових розслідувань протягом 
2015–2017 років, показані в таблиці 2. Як 
свідчать дані таблиці 2, найактивніші 
користувачі антидемпінгу залишаються 
незмінними, коливається лише кількість 
порушених ними розслідувань. Так, у 
2016 році ЄС посів перше місце вперше після 
створення СОТ в 1995 році, порушивши 66 
антидемпінгових розслідування – найбільша 
кількість випадків, порушених ЄС через 
сорок років після першого антидемпінгового 
розслідування, проведеного ЄС у 1971 році 
проти нітратного добрива з Греції (тоді ще не 
члена ЄС). Активність Індії в 
антидемпінгових справах зростає з 2013 року 
значними темпами: 2014 р. – 13 справ, 
2015 р. – 30. Найвищого рівня вона досягла в 
2016 році (60 розслідувань), знову 
зменшившись у 2017 році. У 2017 році 
Аргентина збільшила кількість порушених 
справ і, таким чином, посіла друге місце. В 
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цьому ж році США порушили таку саму 
кількість розслідувань, як і в 2016 році, але 
разом з тим у 2017 році опинилися найбільш 
активними користувачами антидемпінгової 
політики.  

 
Таблиця 2 

Основні ініціатори антидемпінгових 
розслідувань за 2015–2017 рр. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 
 

Країна 

Кіль-
кість 
розсл
ідува

нь 

 Краї- 
на 

Кіль
- 

кіст
ь 

розс
ліду
вань 

 Країна 

Кільк
ість 

розсл
ідува

нь 

1 ПАР 41 1 ЄС 66 1 США 46 
2 США 34 2 Індія 60 2 Аргентина 36 

3 Індія 30 3 США 46 3 Індія 35 

4 ЄС 22 4 Австр
алія 24 4 ЄС 31 

5 Бразил
ія 16 5 Арген

тина 21 5 Канада 21 

6 Австра
лія 13 6 Канад

а 18 6 ПАР 20 

7 Мекси
ка 10 7 ПАР 16 7 Австралія 15 

8 Канада 8 8 Брази
лія 14 8 Бразилія 11 

9 Ізраїль 7 9 Мекс
ика 14 9 Нова 

Зеландія 8 

Джерела: [5], [8]. 
 
Отже, на чотири традиційно найбільш 

активні країни (США, Індія, Канада, ПАР) 
припадає майже половина всіх ініційованих у 
2017 році розслідувань. 

 У наступній таблиці 3 подані дані 
стосовно кількості товарів, щодо яких 
порушувалися розслідування, та середньої 
кількості країн, проти яких було в 
середньому ініційовано одне розслідування 
основними користувачами антидемпінгової 
політики. Як свідчить таблиця 3, кожне 
антидемпінгове розслідування, порушене 
США в 2017 р., охоплювало близько 
чотирьох країн. Аргентина і Індія в окремих 
своїх розслідуваннях звинувачували 
приблизно дві країни, хоча кількість товарів, 
які були об′єктами порушених розслідувань, 
в цих країнах більше, ніж в США. 

З наведених у таблиці 3 даних можна 
зробити висновок, що в 2017 році в 
середньому кількість країн, проти яких 
порушувалося кожне розслідування, та 
кількість товарів – об′єктів розслідувань 
зменшилися порівняно з 2016 роком, що 
може бути пояснено деяким загальним 

зниженням антидемпінгової активності в 
2017 році. 

 
Таблиця 3 

Середня кількість країн та товарів – 
об′єктів антидемпінгових розслідувань  

в 2016–2017 роках 
2016 рік 2017 рік 

 Країна 

Кіль
кість 
това
рів 

Серед
ня 

кількі
сть 

країн 

 Країна 

Кіль 
кість 
 това 
рів 

Серед
ня  

кількі
сть 

країн 
1 ЄС 25 2,6 1 США 12 3,8 

2 Індія 22 2,7 2 Аргент
ина 17 2,1 

3 США 18 2,6 3 Індія 18 1,9 
4 Австралія 11 2,2 4 ЄС 11 2,8 
5 Аргентина 12 1,8 5 Канада 12 1,8 
6 Канада 5 3,6 6 ПАР 8 2,5 

7 ПАР 10 1,6 7 Австра
лія 12 1,3 

8 Бразилія 4 3,5 8 Бразилі
я 6 1,8 

9 Мексика 12 1,2 9 
Нова 

Зеланді
я 

6 1,3 

Джерела: [5], [8]. 
 
У 2017 році проти п′ятидесяти трьох 

країн було порушено щонайменше одне 
антидемпінгове розслідування. У таблиці 4 
наведені показники розслідувань, 
порушених в 2016 та 2017 роках проти 
країн, які є основними об′єктами 
розслідувань.  

 
Таблиця 4 

Головні відповідачі в 
антидемпінгових процесах 

2016 рік 2017 рік 

Країна Кількість  
справ Країна Кількість 

справ 
Китай 40 Китай 33 
Корея 33 Корея 19 
Японія 23 Тайвань 14 
Тайвань 20 Індонезія 11 
Індонезія 19 Індія 10 
Таїланд 18 Таїланд 10 
Росія 14 Японія 9 
США 13 Росія 9 
Німеччина 13 США 9 
Індія 13 Бразилія 8 
Бразилія 12 ЄС 7 

Джерела: [5], [8] 
 
Протягом останніх сьоми років Китай 

залишається країною, яка в найбільшій 
кількості випадків є відповідачем в 
антидемпінгових процесах. Заслуговує на 
увагу той факт, що перші шість країн, які 
зазнають найбільшого  антидемпінгового 
переслідування, є азіатськими країнами. 
Необхідно відмітити також, що в 2016 році 
проти самого Європейського Союзу було 
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порушено 4 антидемпінгові справи, в той 
час як до його країн-членів – 41. В 2017 році 
загальна кількість розслідувань в сукупності 
проти ЄС та його членів досягла 37, що 
перевищує аналогічний показник Китаю. 

Використовуючи статистичні дані, 
можна спостерігати, які галузі промисловості 
були основними об'єктами порушення 
антидемпінгових розслідувань протягом 
2016–2017 років. Дані таблиці 5 показують, у 
яких секторах країни застосовують 
антидемпінгове законодавство або вимагають 
відшкодування заподіяної демпінгом шкоди. 

Як свідчить таблиця 5, на такі галузі 
промисловості, як сталева промисловість та 
хімікалії, припадає дві третини всіх 
розслідувань, порушених у 2017 році.  

 
Таблиця 5  

Кількість порушених 
антидемпінгових розслідувань, за 

галузями 
 

 2016 2017 

Галузь 
промисловості 

Кількість 
 роз 

слідувань 
 % 

Кіль- 
кість роз 
слідувань 

 % 

Хімікалії, 
пластмаса, гума 107 31,6 69 27,5 

Сталь і метали 95 28,0 95 37,8 
Текстиль і 
текстильні 
вироби 

37 10,9 16 6,4 

Механічна 
інженерія 26 7,7 34 13,5 

Папір та 
деревина 25 7,4 8 3,2 

Харчова 
промисловість 
 і сільське 
господарство 

11 3,2 11 4,4 

Інше  38 11,2 18 7,2 
Всього 339 100 251 100 

Джерело: [8] 
 
Найбільш ураженою є сталева 

промисловість, рівень антидемпінгової 
активності щодо якої залишився незмінним 
протягом 2016–2017 років (таблиця 5). Разом 
з тим, кількість розслідувань у хімічній та 
текстильній галузях  зменшилась. У 
2017 році головним користувачем 
антидемпінгової політики в хімічному 
секторі господарства стала Індія, яка 
порушила 27 з 69 розслідувань в цьому 
секторі, що становило 77 % всіх 
започаткованих нею в 2017 році справ. В 
сталевій галузі промисловості  близько 40 % 
справ порушено США, що складає майже 
80 % всіх порушеними ними 
антидемпінгових розслідувань. 

Висновки з дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Можна зробити загальний 
висновок, що, хоча кількість ініційованих в 
2017 році розслідувань зменшилась у 
порівнянні з попереднім роком, – в сучасну 
епоху «постправди» зберігається тенденція 
до більшого використання антидемпінгової 
політики на світових товарних ринках. 
Можна припустити, що підвищення 
активності антидемпінгової діяльності може 
бути наслідком політики «постправди» в 
цілому. Наведені вище показники ясно 
показують, що ті країни, які спочатку були 
основними об'єктами застосування заходів з 
боку країн, що традиційно застосовували 
антидемпінгове законодавство, зараз, в епоху 
«постправди», запроваджують своє власне 
законодавство та починають застосовувати 
його на користь собі.  

До перспектив подальших досліджень, 
на нашу думку, можна віднести аналіз 
структурних зрушень у демпінгових 
інструментах та антидемпінговій практиці 
під впливом подальшого застосування 
країнами світу політики  «постправди». 
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The Relevance of Dumping and Anti-
dumping Procedures in an «Post-truth Era»  
 

The term «post-truth» has been actively 
used since 2016, thanks to two significant events 
that have occurred in the global economy: the 
vote of most British citizens who took part in the 
referendum on June 23, 2016, for the UK's 
withdrawal from the European Union; as well 
as the election of US citizens by Donald Trump 
on November 2, 2016, by the 45th President of 
the United States. These events were completely 
unexpected for most economists and media 
representatives, as the choice of US and UK 
citizens who are fairly related to the 
economically educated part of the population of 
the Earth, just in terms of the prospects of socio-
economic development of the United States and 
Britain, looks false. In his election program, Mr 
Trump directly called for the restriction of the 
free trade regime, of which the United States of 
America has benefited most for the last 50 years. 
Indeed, thanks to the free trade regime, the 
United States was able to specialize in highly 
competitive information and financial services, 
the creation of which the share of value added is 
significantly higher than in industry. The 
transition to the era of trade wars, dumping and 
anti-dumping procedures as a result of the 
«post-truth» policy, – makes research on these 
issues relevant, which in turn becomes an 
important scientific and practical task. 

The purpose of this article is to study, 
research and analyze the development of anti-
dumping control system, the mechanism of 
antidumping process and the use of anti-
dumping measures in the modern era of «post-
truth». 

As a result of the research in the article, 
we have found that, although the number of anti-
dumping investigations initiated in 2017 has 
decreased in comparison with the previous year, 
- at the same time, in the modern era of «post-
truth» there is a tendency towards an increasing 

use of antidumping policy on world commodity 
markets . In turn, it can be assumed that an 
increase in the activity of anti-dumping activities 
may be a consequence of the policy of «post-
truth» as a whole. The indicators analyzed in the 
article clearly show that those countries that 
initially were the main targets of measures by 
countries that traditionally applied anti-
dumping legislation, - now, in the «post-truth» 
era, are introducing their own legislation and 
starting to apply it in their favor. 

 
Key words: anti-dumping activity, anti-

dumping procedures, dumping, post-truth era, 
post-truth politics. 
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УДК  65.011 
 

Московчук О. С. 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ 
КОМЕРЦІЇ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

У статті розглянуто засоби державного 
регулювання електронної комерції та основні 
тенденції її становлення і розвитку у країнах 
Європейського Союзу. 
Ключові слова: ринок інтернет-послуг, 
електронна комерція, електронізація, 
державне регулювання, директива. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні, 

аналіз тенденцій електронної комерції 
набуває особливого значення, оскільки 
відбувся перехід від сировинних галузей і 
тих секторів економіки, що випускають 
продукцію з низьким рівнем технологічності 
до високотехнологічних, наукоємних 
виробництв з випуску товарів і послуг. 
Ефективне функціонування ринку можливе 
на інноваційних засадах. Динамічний 
розвиток інформаційної сфери є підставою 
підвищення конкурентоспроможності країни 
на міжнародній арені та якості життя її 
громадян. 

Аналіз актуальних досліджень та 
публікацій. Нині дослідженню розвитку 
ринку інтернет послуг та електронної 
комерції присвячено праці сучасних 
зарубіжних та вітчизняних економістів, таких 
як Д. Вілей, Е. Вінстон, М. Дутов, 
Р. Калакота, А. Крутова, Е. Нгаі, 
А. Одарченко, О. Фурманчук та інші. 

Метою статті є дослідження тенденцій 
функціонування електронної комерції в 
умовах росту державного регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Процес 
становлення державного регулювання 
інтернету та електронної комерції розпочався 
у 1995–1997 рр., коли Європейський Союз 
прийняв Директиву про захист даних, що 
забезпечувала законодавчий захист 
персональної інформації, яка стосується 
європейських громадян, коли вона 
передається за межі ЄС [1]. 

У 2009 році відбулося реформування 
телекомунікаційного сектору. Реформи 
передбачали покращення проникнення 

доступу до інтернету, збільшення кількісті 
прав споживачів, запровадження «свободи 
інтернету», що забезпечує права доступу 
громадян та безпечну мережеву 
нейтральність [2]. 

У 2010 році знову з’явився план реформ 
телекомунікаційної сфери ЄС, які 
передбачали надання нових гарантій̆ для 
відкритої і більш «нейтральної» мережі. 
Загалом реформа стосувалась розвитку 
конкуренції серед постачальників інтернет-
послуг, удосконалення регулювання сектора, 
зміцнення внутрішнього ринку та 
покращення захисту споживачів. План був 
заміненений у 2015 році пакетом реформ 
«Пов’язаний континент», проте він мав 
обмежений характер і не передбачав 
створення єдиного законодавчого регулятора 
інтернет-ринку та телекомунікацій.  

У вересні 2016 р. Комісія ЄС 
запропонувала найповнішу реформу 
телекомунікацій [3]. Завдання Директиви – 
спрощення правил, стимулювання інвестицій 
у сферу інформаційних технологій та 
вирішення проблеми розбіжності у доступі 
до інтернету, проблеми конвергенції. 
Документ передбачає створення 
наднаціонального органу влади в галузі 
телекомунікацій̆, що має активізувати 
конкуренцію на ринку інтернет-послуг. 
Європейське законодавство наділяє 
Єврокомісію правом контролю за 
національними регуляторами у галузі 
телекомунікацій [4]. 

Розглянемо тенденції ринку інтернет-
послуг у ЄС. За даними сайту Internet World 
Stat кількість користувачів мережі Інтернет 
становила 4,15 млрд. Серед них половина 
користувачів з країн Азії – 2 млрд., друге 
місце зайняли країни Європи – 704,8 млн. [5] 
(Мал.1.).  

 

 
 
Мал. 1. Кількість користувачів Інтернету 
в світі ( %) 
Джерело: Складено автором за даними [5]. 
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Європейці активно використовували 

інтернет у 2017 р. Він став елементом 
повсякденного життя, освіти, роботи. За 
статистикою, у 2017 р. 72 % жителів ЄС 
використовували інтернет щодня. Частка 
щоденних користувачів є найвищою в 
Люксембурзі (91 %), Данії (91 %), 
Нідерландах (90 %), Швеції (90 %), Фінляндії 
(87 %) та Великобританії (85 %). Порівняно 
низькі показники використання інтернету 
спостерігались у Греції та Польщі (57 %), 
Болгарії (49 %) і Румунії (42 %) [10]. Серед 
чинників впливу – вік та ступінь освіти. Існує 
«цифровий розрив» між поколіннями 
європейців, та між особами з різним рівнем 
освіти: 96 % людей віком від 16 до 24 років є 
користувачами Інтернету проти 57 % у 
віковій групі 55–74 роки. Особи з вищою 
освітою є користувачами інтернету (96 %), 
щодо осіб без вищої освіти, то систематично 
використовують інтернет лише 60 % [6]. 

 

 
 
Мал. 2. Відсоток інтернет-користувачів у 
країнах ЄС за віком та рівнем освіти від 
усіх мешканців ЄС 
Джерело: Складено автором за даними [6]. 

 
ЄС демонструє перехід до цифрового 

суспільства. У 2007–2013 рр. частка осіб, які 
ніколи не користувалися Інтернетом, 
зменшилась з 37 % до 20 %, проте ця 
тенденція сповільнилась за останні роки [7]. 

 

 
 

Мал. 3. Частка осіб, що ніколи не 
користувалась інтернетом,  % 

Джерело: Складено автором за даними [7]. 
Як зазначалось, існує група країн з 

низьким рівнем проникнення інтернету. 
Найбільша частка населення, яка не 
користується інтернет-послугами була 
зареєстрована в Болгарії – це  30 % та 
Румунії – це 27 % (у Люксембурзі та Данії – 
по 2 %). У Болгарії, Румунії, Греції, 
Португалії, Італії, Хорватії, Кіпру, Польщі, 
Словенії, Литви та Мальті більше 1/5 
населення не користувалися Інтернетом 
взагалі, проте з кожним роком ця тенденція 
зменшується. 

З поширенням Інтернету з’явився 
новий вид бізнесу – електронна комерція, що 
стала інструментом інтеграції держав, 
галузей, підприємств і фізичних осіб в єдине 
співтовариство, всередині якого взаємодія 
партнерів ефективно і безперешкодно 
реалізується засобами інформаційних і 
телекомунікаційних технологій. 

За статистикою, 70 % європейців 
здійснювали онлайн-покупки у 2017 р. 
Частка онлайн-покупців зростає. Найвищі 
пропорції у вікових групах у віці від 16 до 24 
років і 25–54 років (71 %). Але частка 
онлайн-покупців різниться у кожній з 28 
країн ЄС, починаючи з 23 % користувачів у 
Румунії та 86 % у Сполученому Королівстві 
[8].  

 

  
Мал. 4. Частка європейців, які 
здійснювали купівлю онлайн в 2017 р. 
Джерело: Складено автором за даними [8]. 

 
Стосовно витрат, найбільша частка 

(40 %) знаходиться у межах 100–499 євро. 
Інтернет-магазини дуже популярні в ЄС.  

До чинників впливу на електронну 
комерцію можна віднести стать, вік, рівень 
освіти та ситуацію у сфері зайнятості. Так, 
серед чоловіків частка інтернет покупців 
дещо більша ніж серед жінок (69 % та 66 % 
відповідно), люди віком 25–34 роки є більш 
активними електронними покупцями (77 %), 
ніж інші вікові групи. 8 із 10 користувачів 
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Інтернету з вищою освітою у 2 рази частіше 
здійснюють електронні покупки ніж люди з 
низьким рівнем освіти. Зайняте населення та 
студенти частіше користуються онлайн-
магазинами, ніж пенсіонери, неактивне 
населення або безробітні. 

Як зазначалось, найпопулярніші 
онлайн-покупки – одяг та спортивні товари. 
На рисунку 5 видно, що більшість 
споживачів купують переважно одяг та 
товари для спорту (64 %), туристичні 
послуги (53 %), товари для дому (46 %), 
квитки на різноманітні заходи (39 %), книги, 
журнали та газети (34 %). Менш активно 
європейці купують онлайн телекомунікаційні 
послуги (19 %), комп'ютерну техніку (18 %), 
ліки (13 %) [9]. 

 

 
 
Мал. 5. Частка покупок здійснених онлайн 
у розрізі у 2017 році 
Джерело: Складено автором за даними [9]. 

 
Розглянемо статистику підприємств за 

2017 рік, які використовують платну 
інтернет-рекламу в Європейському Союзі. 
Більшість підприємств (77 %) ЄС мають веб-
сайт, і одне з чотирьох (25 %) підприємств 
використовувало інтернет-рекламу в 
2017 році. 78 % підприємств надали перевагу 
контекстній рекламі, тобто збирали та 
використовували інформацію з інтернет-
сторінок, що переглядали користувачі [10].  

За останні 15 років інтернет витіснив 
традиційні засоби масової інформації - 
телебачення та радіо, журнали та газети. 
Ринок інтернету пропонує ряд нових або 
розширених послуг, зокрема, у сфері 
маркетингу та реклами. У 2017 році 
приблизно 25 % підприємств ЄС повідомили 
про використання інтернет-реклами. 

 

 
 

Мал. 6. Частка підприємств у країнах 
Європейського Союзу, що користувались 
рекламою в інтернеті 
Джерело: Складено автором за даними [11]. 

 
Отже, розвиток ринку інтернет-послуг 

у країнах ЄС є нерівномірним. Пропонується 
дослідити вплив у 28-ми країнах ЄС певних 
економічних та соціальних показників на 
кількість споживачів ринку інтернет-послуг 
за допомогою економетричного аналізу. 
Побудована така регресійна модель:  

IP=1,1*GDP + 1,4*EGDI + 1,5*DB−1,6,  
де 

IP – кількість споживачів ринку інтернет-
послуг, GDP – ВВП на душу населення, EGD 
– індекс електронізації державного 
управління, DB – індекс легкості ведення 
бізнесу. Змінні були логарифмізовані для 
підвищення нормальності розподілення 
даних.  

 
Таблиця 1 

Залежна змінна: Internet enetration 
 

 
Коефіцієнт Ст.  

Похибка 
t-статистика p-

значення 
 

const −0,463473 0,628378 −0,7376 0,4676  

GDP 0,168168 0,0469952 3,578 0,0014 
**
* 

EGDI 0,338961 0,128614 2,635 0,0142 ** 
Doing
Busin
ess 

0,386781 0,184505 2,096 0,0463 
** 

 
Середнє зал. 
змін. 4,404138 Ст. Відх. 

зал. змін. 0,151952 

Сума кв. 
залишків 0,127963 С.П. регресії 0,071544 

R-квадрат 0,902070 
Скориг. R-
квадрат 

0,858318 

F(3, 25) 33,76906 
Р-значення 
(F) 

5,97e-09 
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 Чим ближче коефіцієнт детермінації  
(R-квадрат) до 1, тим сильніше залежність. 
Це показує пояснення залежного параметра 
вибраних змінних. У цьому разі він дорівнює 
0,902, що означає, що 90 % вибраних 
факторів пояснюють залежність. 

Даючи економічну інтерпретацію 
отриманого рівняння, робимо висновки, що 
при збільшенні валового внутрішнього 
продукту на душу населення на 1 тис., 
кількість інтернет споживачів зростає 1,1 %, 
при збільшенні електронізації державних 
послуг на 1 пункт, кількість споживачів 
зростає на 1,4 %, така ж пряма залежність 
існує між коефіцієнтом легкості ведення 
бізнеса та споживачами ринку інтернет-
послуг, при збільшенні першого на 1 пункт, 
кількість споживачів зростає на 1,5 %.  

Висновки.  
У ході роботи було визначено, що нині 

нормотворча діяльність ЄС існує окремо від 
практики окремих держав-членів Євросоюзу, 
а отже необхідна гармонізація законодавств з 
наддержавними законами ЄС.  

Відсутність спільної, консолідованої̈ 
політики, певних стандартів, негативно 
впливає на розвиток ринку інтернет-послуг, а 
у випадку, коли загальноприйнятий 
нормативний акт все ж таки існує, його 
положення також не завжди сприяють 
демократизації та підвищенню рівня безпеки 
у віртуальному просторі. 

Виявлено, що тенденції поширення 
електронної комерції обумовлені статтю, 
віком, рівнем освіти та ситуацією у сфері 
зайнятості. Також згідно результату 
економетричного аналізу, кількість 
споживачів електронної комерції зростає 
залежно від рівню зростання ВВП на душу 
населення та показника електронізації 
держави. 
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tendencies of its formation and development in 
the European Union.  

There is an analysis of the European 
Union's experience in regulating the market of 
Internet services and trends in its development, 
as well as an econometric model for identifying 
the degree of influence of certain economic 
indicators on the growth of the number of 
Internet services consumers. 
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УДК  32.323+331.556.46(477) 
 
 

Артеменко Р. O. 
 

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ: ЗАПИТИ НА СУЧАСНУ 

МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ 
 
Статтю присвячено дослідженню 
політичних аспектів міграційних процесів в 
Україні. В роботі проаналізовано  вплив 
міграції на політичний процес в Україні. 
Приділено увагу присутності теми міграції в 
українському політичному дискурсі. 
Охарактеризовано бачення міграційного 
питання політичними партіями України. 
Сформульовано деякі пропозиції щодо 
удосконалення міграційної політики України.  
Ключові слова: міграційний процес, трудові 
мігранти, вибори, євроінтеграція, 
політичний дискурс, політичний процес. 

 
Постановка проблеми. Зважаючи на 

своє сучасне географічне, соціально-
економічне та політичне становище, Україна 
нині є однією з найбільших країн-донорів 
робочої сили. Міграційний процес має 
серйозний вплив не лише на соціально-
економічне, а й на політичне становище в 
Україні та є актуальним предметом 
політичного дискурсу. Вплив міграції на 
політичний процес в Україні потребує 
детального дослідження науковцями, 
оскільки політичні аспекти міграції 
досліджені недостатньо через їх динамічний 
розвиток. З огляду на вищезазначене, у статті 
пропонується аналіз  міграційної теми у 
політичному полі України та її вплив на 
політичні процеси в державі. 

Аналіз досліджень і публікацій. 
Дослідженням міграційних процесів в 
Україні та їх різнобічного  впливу на 
розвиток держави, а також формуванню 
міграційної політики присвячені праці таких 
відомих українських дослідників, як 
О. Малиновська, С. Білошицький, О. Позняк, 
У. Садова, Е. Лібанова, О. Хомра та інших. 
Разом з тим в роботах вітчизняних науковців 
роль і місце міграції в політичних процесах 
висвітлені недостатньо. Найбільше значення 
для виконання даної роботи мали праці таких 
дослідників, як О. Малиновська та О. Позняк, 
які досліджують різнопланові аспекти 

міграційних процесів в Україні. Автор 
використав значний обсяг матеріалів з 
електронних ресурсів, що дозволило надати 
картину присутності міграційних питань в 
політичному полі України. 

Метою дослідження є вивчення та 
аналіз взаємозв’язку української трудової 
міграції з політичним процесом в країні, 
оскільки активізація міграційних потоків має 
значні  наслідки для сучасного становища 
країни та  майбутніх соціально-економічних 
та політичних реалій  держави.  

Виклад основного матеріалу. У 
сучасному світі міграція здійснює 
величезний вплив на соціально-економічний, 
соціокультурний та політичний розвиток 
багатьох країн. Якщо протягом ХІХ–ХХ ст. 
міграційні процеси були в центрі уваги 
передусім істориків, демографів, соціологів 
та економістів, то у ХХІ столітті на порядок 
денний виходить вивчення міграції 
політичною наукою. Нині міграція з розряду 
соціально-економічних питань переходить у 
розряд політичних.   

Міграція є незаперечною  складовою 
українського політичного процесу. 
Європейський вибір України, Угода про 
асоціацію з ЄС, здобуття безвізового режиму 
з Європейським Союзом в умовах глибокої 
системної економічної кризи й зниження 
рівня добробуту населення, а також військові 
дії на Сході України зумовили масштабні 
вимушені переміщення громадян для пошуку 
кращих умов життя й достойного заробітку, 
що сприяло інтенсифікації міграційних 
процесів. За даними наукових досліджень, 
Україна нині входить до топ-10 країн-донорів 
міжнародної трудової міграції [Див. 4; 5]. 
Об'єктивно оцінити реальні обсяги еміграції 
українців, спираючись на офіційні дані 
міжнародних звітів та аналітичних оглядів, 
практично неможливо через відсутність 
однозначної інформації. Дані офіційної 
статистики не можуть точно віддзеркалювати 
дійсних масштабів міграції громадян 
України, оскільки значна частина наших 
співвітчизників використовує нелегальні 
шляхи виїзду та працевлаштування за 
кордоном. Інформація Державної 
прикордонної служби також не є вичерпною, 
оскільки вона може відображати тільки 
кількість офіційно зареєстрованих українців, 
які на підставі виданих їм дозволів на 
тимчасове проживання або ж офіційне 
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працевлаштування перетинають державний 
кордон України. Немає офіційних 
статистичних даних про кількість громадян 
України, які проживають у різних країнах 
світу. За різними експертними оцінками, 
кількість міграційних поїздок українських 
громадян за кордон коливається в межах від 
4 до 7 млн осіб, або від 8,6 до 15,1 % 
чисельності всього населення України та від 
19,5 % до 34,1 % економічно активного 
населення працездатного віку [1, с. 686]. 
Експертні оцінки  кількості українських 
мігрантів різняться в цифрах, але є 
очевидним є той факт, що останніми роками 
еміграція суттєво посилюється. В рейтингу, 
що є складовою частиною аналітичного 
огляду Global Economy Watch, який публікує 
консалтингова компанія Price water house 
Coopers (РwC), Україна зайняла перше місце 
по прогнозованому скороченню у 2019 році 
робочої сили через відтік трудових кадрів за 
кордон [3, с. 10 ].  

В сучасних складних умовах в Україні 
явище міграції суттєво політизується, 
оскільки супроводжується значною кількістю 
проблем держави, які роками не 
вирішуються. Ситуація, за якої мільйони 
громадян  працюють за кордоном, створює 
додаткову напруженість у суспільстві, 
особливо у передвиборчий період. Важливо 
розуміти, що приблизно 4 мільйони 
українців, які працюють нині за кордоном [9] 
не є остаточною цифрою, вона буде 
збільшуватися. Для цього є всі підстави. Як 
зазначає політичний аналітик І. Тишкевич, 
Польща має намір спростити легалізацію 
сімей для іноземних працівників. Тобто, 
трудові мігранти почнуть вивозити дружин, 
чоловіків, дітей [22]. Отже, цифра українців 
за кордоном буде суттєво збільшуватися. 
А це, підкреслює Тишкевич, потенційні 
виборці [13]. Якщо виборець перебуває за 
кордоном, то він, найчастіше, не голосує, на 
вибори йдуть ті, хто лишається в Україні. У 
цьому зв’язку цікаво зрозуміти, яким є 
середньостатистичний портрет українського 
виборця. За даними дослідження, 
проведеного у листопаді-грудні 2017 року 
КМІС на замовлення видання ZN.UA, 
більшість українців не мають активної 
громадянської позиції. Таких нині майже 
90 %. На питання «Чи вважаєте ви себе 
активним громадянином?», опитувані 
відповіли наступним чином: так, я член 

громадської організації – 3,8 %; так, я беру 
участь в акціях протесту – 2,5 %; так, я беру 
участь у волонтерському русі – 2,8 %; так, я 
член домового комітету – 1,5 %; так, я беру 
участь в інших видах діяльності – 2,1 %; ні, 
не бачу сенсу та не маю часу – 70,8 %; важко 
сказати, не знаю – 17,7 % [10]. 

Відсутність громадянської активності 
веде до небажання і невміння  відстоювати 
свої права і фактично означає мовчазну згоду 
з нинішнім станом речей у країні, 
підлаштовування під ситуацію, а не 
намагання її змінити. Крім того, тривожним 
симптомом є відсутність у громадян України 
віри у швидке покращення ситуації в 
державі. На питання «чи вірите ви у те, що 
Україна як незалежна держава стане на 
ноги?» 25 % респондентів відповіли, що не 
вірять у покращення ситуації в осяжному 
майбутньому, 40,4 % вважають, що зміни 
відбудуться не раніше ніж через 10–15 років, 
ще 18,5 % не змогли визначитися з 
відповіддю і лише 16,1 % опитаних 
відповіли, що все налагодиться у найближчі 
5 років [10]. Аналіз факторів,які вплинули на 
такий характер відповідей, не є темою даного 
дослідження, однак слід зауважити, що саме 
політична ситуація в країні спонукає 
громадян відповідати таким чином. В 
контексті вищезазначених даних виникає 
закономірне питання:чи не тому українці 
покидають державу,бо не бажають активно 
працювати на її зміну на краще та не вірять у 
власні сили? Набагато зручніше виїхати у 
вже реформовані,комфортні для проживання 
країни. За даними дослідження КМІС, серед 
тих, хто має намір залишити Україну, 55 % – 
молоді люди у віці від 18 до 29 років; 40 % – 
люди з вищою освітою, 27,6 % – із 
середньою спеціальною освітою. МОМ 
вважає, що українці складають найбільшу 
частку серед мігрантів з вищою освітою  
серед країн південно-східної Європи (дані 
2016 р.) [10]. Отже, як вже неодноразово 
зазначалося вище, країну залишають 
найбільш освічені, інтелектуальні, мобільні 
громадяни, найменш схильні довіряти 
популістам, знаходячись за кордоном, вони 
не голосуватимуть. «А ось ті, хто готовий 
продати свій голос, хто вибирає політика за 
критеріями «зірки телевізора», нікуди не 
подівся. У парламентських виборах 2014 
року взяло участь 15,96 млн осіб. Тобто, 
станом на сьогодні за кордон України 
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виїхали (за кількісними показниками) 
виборці, здатні провести у парламент 
фракцію у 80-100 депутатів. Причому це 
люди, для більшості яких європейський вибір 
не є «казкою з телевізора» і порожнім звуком 
– вони  освічені, бачать своїми очима як 
може існувати успішна держава. А ось ті, хто 
готовий продати свій голос за 400–800 
гривень, залишаються. Залишаються 
пенсіонери, залишаються ті, хто жодного 
разу за останні 10 років не виїжджав за межі 
свого міста / області, а таких більше ніж 40 % 
від населення», – зазначає І. Тишкевич [13]. 
На думку автора, звичайно, не всі, хто 
перебуває нині на заробітках за західним 
кордоном України, є прихильниками 
євроінтеграції, але немає сумнівів у тому, що 
таких серед цих заробітчан переважна 
більшість.  Також не можна стверджувати, 
що всі, хто виїжджає на заробітки на Захід є 
активними виборцями. Ще слід зауважити, 
що з окупацією РФ Криму і частки територій 
Донецької та Луганської областей 
«Опозиційний блок» та інші проросійські 
сили також втратили значну частину свого 
електорату, але все ж таки у нинішній 
ситуації проєвропейські партії втрачають 
більшу частину своїх виборців, ніж 
політсили, орієнтовані на Росію. За 
підрахунками КМІС, середній вік тих, хто 
вирішив покинути країну – 34,8 років, тих, 
хто вагається – 36,6 років, а тих, хто ні за 
яких обставин не збирається виїжджати – 
54,8 років. Серед тих, хто твердо вирішив 
залишитися, молоді люди від 18 до 30 років 
складають лише 9 % [10]. Таким чином, 
можна зробити висновок про те, яким 
політичним силам найбільш вигідною є 
нинішня міграційна ситуація в Україні. В 
першу чергу, це проросійські політичні 
проекти, а також популісти на кшталт 
Радикальної партії, які спираються на більш 
пасивну більшість українських виборців. 
Виходячи з вищезазначеного, можна 
констатувати, що декларований українським 
керівництвом проєвропейський курс в 
результаті парламентських виборів 2019 року 
може опинитися під серйозною загрозою, і 
загрозлива міграційна ситуація, яка нині 
склалася, сприяє саме такому результату.
 Українські політики  використовують 
міграційні проблеми як аргумент у 
суперечках зі своїми опонентами, або ж як 
засіб для набуття політичних дивідендів. 

Міграція в українському політичному 
дискурсі нині є однією з найбільш 
обговорюваних проблем. Найчастіше у 
політичних дискусіях ця проблема дуже 
спрощується,хоча є багатогранною. Як 
зазначає О. Макогон, «навіть Міжнародна 
організація праці констатувала, що політичні 
дебати на тему міграції часто ґрунтуються на 
помилкових уявленнях про взаємозв’язок 
між зайнятістю, міграцією та розвитком [6]. 
Опозиційні політики використовують великі 
цифри міграції,що фігурують у звітах 
експертів, для того, аби піддавати нищівній 
критиці соціально-економічну політику 
уряду і представляє себе захисником 
українського народу. Представники усього 
політичного спектру України пропонують 
прості вирішення складного питання, 
привносячи у політичний дискурс багато 
демагогії та популізму. Президент України 
П. Порошенко в своїх численних виступах 
подає отримання Україною безвізового 
режиму з ЄС як велику перемогу держави і 
свою особисто. Так, з одного боку, безвіз – 
позитивне явище, але з іншого – ним 
користуються переважно трудові мігранти, 
які не візьмуть участі у виборах. Частина 
населення, що лишається в Україні, вважає 
відтік робочої сили за кордон однією з 
найбільших загроз для України [8]. Тож 
рейтинг президента через розрекламований 
ним безвіз може суттєво впасти. Серйозну 
небезпеку в міграції вбачає фактично єдина 
ідеологічна партія України – ВО «Свобода».  
Її позиція з цього питання схожа з позицією 
праворадикальних політсил Європи. Так, 
«Свобода» виступає за посилення захисту 
кордону, суворі анти міграційні 
заходи,заборону незаконної практики 
подвійного громадянства, державний захист 
українців за кордоном тощо [11]. Партія БПП 
у своїй програмі також виступає за систему 
захисту українців за кордоном, за розробку 
та реалізацію комплексної Програми 
повернення українців на Батьківщину [12]. 
Програма БПП приймалася у 2015 році, а про 
ступінь її виконання промовисто говорить 
наступний факт. У травні 2018 року лідер 
парламентської фракції «Народний фронт» 
М. Бурбак запропонував створити структуру, 
яка займеться проблемами заробітчан. За 
його словами, влада має створювати умови 
для повернення трудових мігрантів до 
України. Народний депутат також наголосив, 
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що державна політика щодо заробітчан 
практично відсутня [2]. Наразі кількість 
трудових мігрантів з України лише зростає і 
слова політиків у багатьох випадках 
лишаються лише словами.  Наведені 
приклади є свідченням того, що вирішення 
проблем української міграції не є 
пріоритетом для українського політикуму.  
Хоча останнім часом на державному рівні 
було прийнято ряд важливих документів з 
цієї тематики (Закон України «Про зовнішню 
трудову міграцію», урядовий План заходів 
щодо забезпечення реінтеграції в суспільство 
трудових мігрантів і членів їх сімей, 
Стратегія державної міграційної політики на 
період до 2025 року),але в документах 
міститься багато декларативних положень, 
простежується відсутність скоординованості 
дій відповідальних інституцій, замало 
конкретики і дієвих механізмів виконання 
положень прийнятих документів, в чому 
виявилася слабка зацікавленість відповідного 
блоку Уряду в питаннях міграції [7, с. 437], – 
підкреслює О. Малиновська. 

Нині весь світ перебуває у глобальній 
міграційній системі, яка складається з 
регіональних міграційних систем. Українська 
присутність в системі міжнародної міграції є 
незаперечною, в першу чергу через значну 
кількість українських трудових мігрантів до 
країн Європейського Союзу. На нашу думку, 
активізація участі України в процесах 
міжнародної міграції на нинішньому етапі 
продиктована в основному дестабілізуючими 
чинниками, зокрема: 
– до України прибувають мігранти з Сирії, 
Афганістану, Сомалі, Індії та інших країн 
третього світу – це переважно біженці та 
студенти; 
– українці виїжджають до Польщі, Чехії, 
Німеччини, Італії, Великої Британії, США 
тощо, тобто до країн з демократичними 
традиціями та добре розвинутою 
економікою; 
– громадяни України, які виїхали за 
кордон,зважаючи на воєнні дії та важку 
економічну ситуацію, все частіше не 
бажають повертатися на батьківщину; 
– через нестабільну ситуацію Україна не є 
привабливою для мігрантів з інших держав; 
територія нашої країни нерідко виступає як 
транзитна для бажаючих в'їхати до країн ЄС; 
 Через міграційні загрози 
ускладнюється соціально-економічне 

становище населення держави, що може 
призвести до складних політичних наслідків; 
– приходу до влади популістських сил і 
уповільнення або відмови від  
євроінтеграційних процесів та послаблення 
безпеки держави.
 Враховуючи важливість міграційних 
чинників, Україні вже на цьому етапі 
потрібно приділяти серйозну увагу 
міграційній політиці. Законодавчі та 
інституціональні кроки у цій сфері повинні 
бути спрямовані на те, щоби в державі 
забезпечувалися такі умови, які могли б 
сприяти вирішенню проблем адаптації, 
терпимості, толерантності у різних ситуаціях. 
Постає необхідність вирішення соціально-
культурних аспектів інтеграції трудових 
мігрантів, насамперед для зміцнення їхньої 
адаптації і корегування поведінки. Проблеми, 
з якими нині стикнулися країни ЄС, чітко 
демонструють необхідність розробки і 
впровадження в життя такої політики. 
 Міграційна політика не повинна 
зводитися лише до міграційного контролю, 
зміцнення кордонів та запобігання 
нелегальній міграції. Міграційна політика 
має стати одним з пріоритетів державної 
діяльності, складовою соціально-
економічного розвитку та зовнішньої 
політики. Держава має співпрацювати у цій 
сфері з європейськими країнами, враховуючи 
значну кількість мігрантів-українців, адже 
подальший неконтрольований приплив 
українців до ЄС здатен призупинити дію 
безвізового режиму між Україною та ЄС і 
загальмувати подальше просування України 
по шляху євроінтеграції. Вважаємо, що у 
ситуації, яка склалася, перед Україною 
постає нагальне завдання розроблення 
напрямків державного регулювання 
міграційних процесів. Але втручання 
держави не має зводитися до заборонних 
заходів, адже в такому випадку може 
посилитися нелегальна міграція українців за 
кордон, соціальна напруга буде лише 
посилюватись. У першу чергу держава 
повинна розробити комплекс заходів, 
спрямованих на створення умов для 
повернення мігрантів на батьківщину. Серед 
цих заходів першочерговими мають стати 
програми відновлення економічного 
зростання, в результаті чого українці 
зможуть отримати належні умови праці і 
доходи, що є достатніми для забезпечення 
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гідного життя у себе на батьківщині.  
 Також на порядку денному мусить бути 
розробка програм інтенсивного розвитку 
регіонів, тим більше, що політика 
децентралізації, здійснювана нині в Україні, 
вже приносить реальні результати. Держава 
має створювати належні умови для відкриття 
громадянами власної справи і надавати всі 
необхідні преференції для розвитку малого і 
середнього бізнесу. Обов'язково мають 
удосконалюватись механізми державного 
регулювання міграційних процесів 
(нормативно-правових, організаційних, 
адміністративних), що повинно допомагати 
захисту прав та інтересів українців за 
кордоном, а також створювати умови, за яких 
Україна зможе стати привабливою для 
трудових мігрантів з-за кордону (наприклад, 
можливість працевлаштування за спрощеною 
процедурою, як це робить Польща, 
запровадження узгоджених з країнами ЄС 
принципів щодо доступу іноземців до ринку 
праці тощо). Як зазначає О. Малиновська, 
«потрібно наполегливо роз'яснювати, що 
міграція – не проблема, що потребує 
розв'язання, а реальність, на яку слід зважати 
і яку слід облаштовувати» [7]. Виходячи з 
вищезазначеного, слід констатувати, що 
ситуація в Україні у міграційній сфері є 
викликом, від вирішення якого залежить 
успіх заходів щодо подолання системних 
кризових явищ в економіці держави і 
перспектив подальшого поступального 
розвитку держави на благо її громадян. 
 Висновки: узагальнюючи викладений 
матеріал, слід констатувати наявність 
серйозного впливу міграційних процесів на 
політичне становище в Україні. Нині 
українська держава активно включена в 
світові міграційні процеси та виступає 
переважно як донор робочої сили для країн з 
більш розвиненими економіками. Вагомою 
причиною того, чому українці виїжджають за 
кордон, є зневіра у політичних елітах та в 
можливості позитивних змін у найближчій 
перспективі, відсутність активної 
громадянської позиції у значної частини 
населення, небажання активно відстоювати 
свої права та намагання влаштувати своє 
життя у вже реформованих стабільних 
державах. Оскільки Україну покидає 
найбільш освічена та мобільна частина 
громадян, виникає серйозна загроза того, що 
на наступних виборах до влади можуть 

прийти політичні сили, налаштовані на 
реванш за поразку під час Революції 
Гідності, а це може призвести до згортання 
проєвропейського курсу країни. В умовах, 
що склалися, в порядку денному для 
відповідальних органів державної влади має 
стояти забезпечення інституційної 
спроможності впровадження міграційної 
політики, яка відповідає викликам 
сучасності. 

 
Список використаних джерел : 

1. Вірц К. А., Коваленко А. К., Сотник Г. І., 
Гессен А. Є. Вплив міжнародної міграції 
на вітчизняну економіку. Молодий вчений. 
2016. № 12 (39). 686 с. 

2. В України запропонували створити орган 
для заробітчан. Обозреватель. URL : 
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/
v-ukraini-zaproponuvali-stvoriti-organ-dlya-
zarobitchan.htm (дата звернення 
12.02.2019)ю 

3. Когда Украина поймет, что трудовая 
миграция загнала ее в ловушку. Деловая 
столица. 4.02. 2019. № 5 (923). С.10. 

4. Звіт агентства ООН у справах біженців.  
UNHCR. URL: http://www.unhcr.org/56701b
969.html (дата звернення 12.02.2019) 

5. Країни-донори у міграційному потоці. 
Сайт Державної міграційної служби 
України. URL: http://dmsu.gov.ua/images/pr
o-dms/centr/2014_byuleten.pdf.  

6. Макогон О. Чому небезпечний популізм 
навколо трудової міграції. Новое время. 
URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/chomu-
nebezpechnij-populizm-navkolo-trudovoji-
mihratsiji-2499600.html (дата звернення 
12.02.2019). 

7. Малиновська О. Міграційна політика: 
глобальний контекст та українські 
реалії : монографія. К. : НІСД, 2018. 472 с. 

8. Настроения и оценка угроз украинцами. 
Социологическая группа «Рейтинг». URL:  
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/nastr
oeniya_i_ocenka_ugroz_ukraincami.html 
(дата звернення 12.02.2019). 

9. Невосполнимые потери? Как Украине не 
променять людей на валюту. Деловая 
столица. 11. 06. 2018. № 24 (890). С. 13. 

10. Остаются самые упрямые, самые инертные 
и старики. «Зеркало недели» и КМИС 
выяснили причины массового отъезда 
украинцев за рубеж. Гордон. – 
URL: https://gordonua.com/publications/ostay

https://gordonua.com/publications/ostayutsya-samye-upryamye-samye-inertnye-i-stariki-zerkalo-nedeli-i-kmis-vyyasnili-prichiny-massovogo-otezda-ukraincev-za-rubezh-229094.html


 
 

78 

utsya-samye-upryamye-samye-inertnye-i-
stariki-zerkalo-nedeli-i-kmis-vyyasnili-
prichiny-massovogo-otezda-ukraincev-za-
rubezh-229094.html. (дата звернення 
12.02.2019). 

11. Програма ВО «Свобода». Офіційний сайт 
партії. URL: https://svoboda.org.ua/party/pro
gram/(дата звернення 12.02.2019). 

12. Програма партії БПП – «Солідарність». 
Офіційний сайт партії. URL: 
http://solydarnist.org/?page_id=874(дата 
звернення 12.02.2019). 

13. Як трудова міграція з України вплине на 
результати виборів 2019-го року. 
Український інститут майбутнього. 
URL: https://www.uifuture.org/publications/n
ews/24042-kak-ishod-trudovyh-migrantov-
polyiyayet-na-vybory-2019-goda (дата 
звернення 12.02.2019). 

 
Artemenko R. O. – Student of the Faculty of 
International Relations, Political Science and 
Sociology of the Odessa National University 
named after I. I. Mechnikov 
 
Political aspects of migration: demands for 
modern migration policies 

This article is devoted to the analysis of 
political aspects of migratory processes in 
Ukraine. According to the stated material of the 
article we can make a conclusion that currently 
Ukraine is actively involved in world’s 
migratory processes and serves as a donor of 
labor force for the more developed economies. 
Taking into account different sources, there are 
millions of Ukrainians living abroad for various 
reasons and terms. The exact number of such 
Ukrainian citizens varies from 3 to 4 million 
people.It is noted that in the modern world the 
problem of migration is shifting from socio-
economic issues to political ones and Ukraine is 
not an exception. Today the problem of 
migration is largely politicized in Ukraine. The 
large number of labor migrants leaving the 
country is rather a negative thing which leads to 
additional tensions in society. Author underlines 
that one of the core reasons which make 
Ukrainians leave is disillusionment with 
political elites and lack of active citizenship. 
Ukraine is being leaving by the most educated 
and mobile part of citizens. This matter is a 
threat that some political actors can take power 
and divert the country from European 
integration pathway. Currently, migration in 

Ukrainian political discourse is one of the most 
under discussion issue; politicians tend to 
simplify the problem that by itself is 
multifaceted. This brings into political discourse 
a lot of populistic demagoguery and forms of 
populism. Viewing the program documents of 
Ukrainian political parties and other actors it is 
possible to conclude, that a vision of migratory 
issues is cursory and there are not offeredthe 
way of solving this problem in complex.  
 Considering the existing circumstances, 
State executive and administrative bodies are 
faced with requests to improve migration policy 
which has include transformations and be 
provided with increase in social standards and 
competitiveness of economy.All of such 
measures in case of their successful 
implementation can create a favorable 
atmosphere for migrants to come back to 
Ukraine. 
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РЕФЕРЕНДУМ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛІЗМУ В 

СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 
 
В даній статті розглядаються терміни 
референдум та популізм, їх класифікації, 
взаємний вплив один на одного, коротка 
історія походження даних процесів як таких. 
Стаття демонструє, як політична еліта в 
різні часи маніпулювала громадськістю, 
використовуючи референдум, як спосіб 
загравання з народом і як він перетворився в 
одну зі складових популізму. Висновки, 
зроблені в даній статті, ґрунтуються на 
історичному досвіді, аналізі сучасного 
українського суспільства та української 
політики, а також на думці авторів 
використаної літератури. 
Ключові слова: референдум, популізм, 
пропаганда, політичний інструмент. 

 
Постановка проблеми. По-перше, 

потрібно розібратися, що ж таке 
референдум? Це форма безпосереднього 
волевиявлення громадян, що виражається в 
голосуванні щодо найбільш значущих питань 
загальнодержавного, регіонального або 
місцевого значення. 

Іншими словами, кожен виборець 
одержує можливість проголосувати «за» чи 
«проти» тієї чи тієї суспільно-важливої 
проблеми. Оскільки рішення під час 
референдуму приймає увесь народ, то сам 
референдум вважається виявом народного 
суверенітету. 

По-друге, звідки взявся цей термін? 
Поняття «референдум» бере свій початок з 
Давнього Риму під назвою «плебісцит» – 
постанова, прийнята зборами плебеїв. Виник 
на початку V століття до н. е. в період 
станової боротьби плебеїв і патриціїв. 
Плебісцит не був затверджений сенатом і 
спочатку його дотримання було обов'язковим 
лише для плебеїв. Перетворення плебісциту у 
постанову, обов'язкову для виконання всього 
народу, пов'язують із законом Валерія і 
Горація [7], Публія, або Гортензія [6]. З 
ІІІ століття до н. е. поняття «плебісцит» 
поступово виходить із вжитку та замінюється 

поняттям «закон». Сьогодні ж йде чіткий 
поділ між поняттями «референдум» і 
«плебісцит». 

Референдуму притаманні такі 
характеристики: безпосередня участь 
громадян у представленні власної позиції, 
право лише на один голос кожного виборця 
та визнання волі більшості за основу в 
процесі прийняття правових актів.  

Загальними умовами проведення 
референдумів є чітка фіксація проблематики, 
з якої вони проводяться; на всезагальний 
референдум виносяться питання, які мають 
загальнонаціональний характер. Право участі 
у референдумах мають громадяни країни, які 
володіють виборчим правом. 

У формально-юридичному значенні 
референдум являє собою голосування 
громадян, володіючих активним виборчим 
правом з питань, що становлять предмет 
голосування, з метою отримання однозначної 
позитивної або негативної відповіді у формі 
«так» чи «ні», або «за» чи «проти». 

Найчастіше люди асоціюють 
референдум з демократією, адже так воно, 
насправді, і є – «референдум є інститутом 
безпосередньої демократії». Проте 
знаходяться й ті люди, хто вважає, що це 
найбільш безжальна і жорстка форма 
диктаторського режиму й тиранії. Той, хто 
відповідає «ні» повинен мати можливість 
мотивувати, чому він відповів саме «ні», а не 
«так». Той, хоть каже «та», повинен мати 
можливість пояснити, чому він сказав «так», 
а не «ні». Кожен повинен обґрунтувати своє 
бажання, причину схвалення або навпаки. 

Проте, референдум не завжди пов’язує 
формальні осередки прийняття рішень, а 
відповідальні політики не можуть нехтувати 
його результатами. Тому, поряд з 
парламентською процедурою, референдум є 
важливим інструментом законодавчого 
процесу. Ця норма не означає, що 
референдум може бути повсякденною 
практикою прийняття політичних рішень.  

У більшості держав референдуми і так 
звані народні законодавчі ініціативи мають 
допоміжне значення, якщо взагалі 
застосовуються на загальнодержавному рівні. 
Проте у 1980–1990-х роках сфера 
застосування референдуму в Європі значно 
розширюється, що схиляє до припущення, 
що ця форма безпосередньої демократії має 
непересічне майбутнє. 
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В залежності від предмету розрізняють 
референдуми обов’язкові (облігаторні), які 
характеризуються тим, що їх рішення є 
обов’язковими для виконання, і 
факультативні, які означають, що їх 
результати не мають обов’язкового значення. 
Якщо мова йде про час проведення, то 
виокремлюють референдуми ратифікаційні – 
ті, які проводяться після прийняття 
відповідного рішення парламентом 
(наприклад, затвердження в Іспанії 
конституції 1978 року), а також 
консультаційні, які відбуваються до 
прийняття певного рішення (наприклад, 
референдум в Ірландії 1992 року стосовно 
ратифікації Маастрихтського трактату).  

Консультативний характер 
референдуму означає, що за його допомогою 
лише з’ясовується позиція громадян. 
Остаточне ж рішення щодо питань, 
винесених на референдум, є прерогативою 
парламенту (чи іншого органу), однак, 
проведення референдуму є необхідною 
умовою прийняття такого рішення. 

В науковій літературі референдум 
аналізується переважно з двох точок зору. 
Першою є модифікація «класичного» 
парламентського порядку прийняття рішень. 
Це означає підвищення ступеня складності 
механізму прийняття рішень і подовження 
самої процедури. Одночасно підкреслюється 
пов’язане з цим послаблення позицій 
парламенту: застосування референдуму 
вважається зазіханням на суверенність 
парламенту Цей підхід має особливо багато 
прихильників у Великій Британії. З іншого 
боку, референдум впливає також на позицію 
політичних партій, їх згуртованість, 
легітимність і силу, яку вони репрезентують 
на парламентській арені. Одночасно 
референдум і, головне, його наслідки, 
аналізуються під кутом зору втрат та зиску 
політичних партій, або зміни значення 
консенсусного порядку прийняття партіями 
політичних рішень (як у Швейцарії). 

Слід зауважити, що з політологічної 
точки зору менше значення має питання, чи 
передбачений конституцією референдум як 
інститут. Більш важливим є те, як часто і в 
яких справах застосовується процедура 
загальнонародного голосування. Якщо 
йдеться про частоту проведення 
референдумів, то можна назвати чотири 
групи держав, у яких:  

1. референдум є загальною практикою 
прийняття політичних рішень. Одиноким 
прикладом тут є Швейцарія, у якій кількість 
голосувань після Другої світової війни 
перевищила 200, і це число активно 
продовжує зростати; 

2. референдуми проводилися після 
Другої світової війни кілька разів (триі 
більше), що свідчить про тенденцію 
практики прийняття певних рішень шляхом 
загального волевиявлення і підтвердження 
«класичного» парламентського механізму. 
До цієї групи держав відносимо Італію 
(проведено 19 референдумів до 1994 р.), 
Ірландію (15 – до 1995 р.), Данію (14 – до 
1993 р.), IV та V Республіки у Франції (12 – 
до 1992 р.), Швецію (4 – до 1994 р.); 

3. референдум застосовується 
епізодично і наразі ніщо не вказує на 
тенденцію до розширення цієї практики в 
майбутньому (Бельгія, Велика Британія, 
Фінляндія, а також Австрія і Норвегія); 

4. референдум не застосовувався на 
загальнонаціональному рівні жодного разу 
(США, ФРН, Португалія). 

Що ж таке популізм? Важливо 
зазначити, що одного чіткого визначення, як, 
наприклад, у референдума, немає. А причина 
в тому, що автори політологічних 
монографій, словників та книг трактують 
його по-різному, саме тому я хочу виділити 
три основні, які, на мій погляд, трапляються 
найчастіше та підбираються найближче до 
цього поняття. 

1. Популізм – це діяльність, ціллю якої 
є забезпечення популярності в масах ціною 
необґрунтованих обіцянок, демагогічних 
гасел, інше. 

2. Популізм – стиль політичної 
діяльності, орієнтований на завоювання 
популярності широких мас за допомогою 
примітивних аргументів, демагогії, 
використання стереотипів і міфів. Є досить 
ефективним засобом впливу на свідомість 
виборців та активно застосовується. 

3. Популізм – лінія політичної 
діяльності, більш-менш прямо і відкрито 
зорієнтована на настрій широких мас, 
завоювання їх підтримки, позитивної думки, 
популярності серед них, часто за допомогою 
висунення гучних, спрощених, реально 
нездійсненних, демагогічних гасел і вимог. 

Термін, як прийнято вважати, виник в 
1890-і роки в США у зв'язку з діяльністю 
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популістської (народної) партії. Популізм 
відрізняється акцентом на користь «простої 
людини», проведення політики «від імені 
народу». Його розвиток в XX столітті 
пов'язаний з активізацією мас, зростанням їх 
соціальних і політичних запитів та інтересів, 
усвідомленням політичних лідерів щодо 
необхідності використання методів 
мобілізації, які здатні підпорядкувати їх волі 
і цілям народ. Серед умов, що сприяють 
виникненню популізму, виділяються складне 
соціально-економічне становище широких 
верств населення, непрозорість політичних 
інститутів, недостатній рівень загальної та 
політичної грамотності та свідомості людей, 
специфічні риси політичної культури. 
Основні ідеї популізму – соціальна 
справедливість, розширення участі народу в 
управлінні державою, потреба в 
авторитетному лідері, недовіра до 
представницької влади, критика бюрократії, 
олігархії, корупції. Нерідко популістськими 
лідерами висуваються націоналістичні гасла. 

На практиці популізм проявив себе не 
як революційний, а, скоріше, як коригуючий 
рух. У країнах «третього світу», де 
популістські режими, які в XX столітті стали 
популярними, ця діяльність часто виступала 
різновидом націонал-реформізму, 
спрямованого на вирішення проблем 
економічної модернізації при відсутності або 
слабкості механізмів парламентської 
демократії (Бразилія, Аргентина, Єгипет, 
Гана і інші). Характерні риси популізму: 
вождизм, верховенство однієї особи, що 
користується підтримкою і схваленням 
народу (Х. Д. Перон в Аргентині, К. Нкрума 
в Гані, Г. А. Насер в Єгипті і та інші), прямий 
контракт лідера і нації (велику роль в цьому 
відіграють ЗМІ), використання демагогії. 
Стрижнем популістського режиму, як 
правило, є єдина (або домінуюча при 
формальній багатопартійності) партія, яка 
проголошує своєю метою досягнення 
загальнонаціонального блага. Практична 
політика найбільш відомих популістських 
режимів включала створення сильного 
державного сектора економіки, обмеження 
великого землеволодіння, розширення 
соціальних програм. 

В даній роботі популізм розглядається 
як політична діяльність, так як, зазвичай, в 
цій іпостасі найчастіше доводиться стикатися 
з ним виборцям – тим, від кого залежать 

результати виборів, референдумів та інших 
політичних актів всенародного 
волевиявлення. 

Ще Чичерін звернув увагу на те, що 
«здатність переконуватися розумними 
доводами є рідкісним даром природи, що 
вимагає високого розвитку розуму і 
характеру. Звичайно ж, люди переконуються 
в тому, в чому вони хочуть переконатися, 
тобто тим, що лестить їх нахилам або їх 
інтересам» [9, с. 357]. Саме тому популізм 
орієнтований на маніпуляцію виборцями для 
створення масової підтримки. 

Французький соціолог П'єр Бурд’є, 
розмірковуючи про причини поширення 
популізму, констатував, що «популістська 
поблажливість..., приписуючи народу 
вроджене знання політики», сприяє тому, що 
«деякі індивіди здатні виголошувати 
промови про соціальний мир, мають 
можливість свідомо впливати на цей 
світ» [4, с. 104–105]. 

Головна небезпека популізму полягає в 
тому, що, будучи супутнім атрибутом 
демократії, він нерідко у сьогоденній 
реальності приводить до влади політичних 
лідерів, які в подальшій політичній 
діяльності сповідують авторитарні чи 
тоталітарні принципи. Тому необхідні заходи 
протидії популізму для зниження негативних 
наслідків цього політичного явища, 
становлення повноцінних механізмів 
народовладдя, стабільних демократичних 
норм і традицій. 

У той же час, в сучасному політичному 
житті політик, як публічна особа, змушений 
використовувати ті чи інші популістські 
методи, дотримуватися певного стилю в 
боротьбі за владу, тому що повне 
ігнорування потреб і симпатій виборців 
призводить до повного ігнорування депутата 
та незацікавленості у ньому, а, як наслідок, 
до поразки на виборах. 

При прагненні дібратися до влади 
популістська практика може принести свої 
плоди тільки в тому випадку, якщо в 
суспільстві є демократичні інститути і 
свободи, такі як загальне виборче право, 
рівноправність громадян, право на свободу 
слова, право на об'єднання. В іншому 
випадку, звернення до почуттів виборців не 
має сенсу, так як авторитарна чи тоталітарна 
система функціонують за своїми законами, і 
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думки виборців, що йдуть врозріз з лінією 
керівництва, ігноруються. 

Якщо вести мову про втілення в життя 
певних планів політичних суб'єктів, які 
перебувають при владі, то можливий 
ефективний прояв популізму в державах з 
недемократичними режимами.  

Так, у фашистській Німеччині була 
розгорнута безпрецедентна кампанія по 
згуртуванню нації з метою завоювання 
світового панування. Гітлер ефективно 
експлуатував національні почуття німців для 
реалізації імперських планів. Але до влади 
фашисти прийшли на демократичних 
виборах, обіцяючи виконати нагальні вимоги 
населення. Згодом популізм був 
використаний фашистами для боротьби з 
іншими націями і народами з метою 
створення «Великої Німеччини». У колишніх 
радянських республіках в арсенал засобів 
боротьби за владу як найважливіший елемент 
також був включений популізм, заснований 
на експлуатації національних почуттів 
людей. І найгіршим є те, що люди кожного 
разу вірять популістським обіцянкам. 

Форма участі в управлінні державою 
через представництво складає основу для 
виборчого процесу. Представниками 
народної волі вважаються політичні суб'єкти, 
які були підтримані в рамках певної виборчої 
системи більшістю виборців. 

У демократичній державі вибори 
передбачають конкуренцію кандидатів. У 
вільному суспільстві відповідальність лежить 
на громадянах, які повинні передати права 
одному з кандидатів. Передбачається, що 
громадяни взмозі вибрати кандидата, який 
відображає їх інтереси і володіє всіма 
необхідними якостями для захисту виборців і 
реалізації передвиборчих програм. 

Політик, що претендує на вираження 
інтересів певної групи виборців, повинен 
завоювати довіру людей. Делегування довіри 
може статися в силу різних підстав, що 
підтверджують право претендента на 
особливу соціальну роль: особистого 
авторитету, впливовості, популярності, 
наявності багатства, тощо. 

Виборча кампанія нерідко 
перетворюється на великий спектакль, 
головними режисерами якого стають фахівці 
з маніпулювання громадською думкою і 
іміджмейкери. Їх головне завдання - показати 
привабливість кандидата, який претендує на 

роль представника народних інтересів. 
Такого роду вибори викликають неприйняття 
у значної частини громадян, що призводить 
до низького відсотку участі у волевиявленні і 
в підсумку – до визнання виборів такими, 
«що не відбулися». 

Деякі виборці віддають перевагу тим 
представникам, які своїми діями реалізують 
народну волю. Втім, ще К. П. Побєдоносцев 
вказував, що народні обранці реалізують не 
народну, а партійну волю. Фактично, писав 
він, виборці «в самому акті обрання 
відмовляються від усіх своїх прав на користь 
обраного представника» [9, с. 35–36]. 

Вразлива сторона представницької 
демократії полягає в її слабкій захищеності 
від сучасних засобів маніпулювання масовою 
свідомістю, підміні волі народу. 
Теоретичним виразом цієї тенденції стала 
ринкова модель демократії, яка представляє 
політичну організацію сучасного суспільства 
як аналог його економічної організації. 

Американський дослідник Вільям 
Грайдер назвав цю модель «демократією 
навпаки». Він описує механізм її дії 
наступним чином: «Виборці розглядаються 
як пасивний агрегат «споживачів», масова 
публіка потенційних покупців. Шляхом 
наукових досліджень з'ясовується, що знають 
і думають ці споживачі, і, особливо важливо, 
що вони відчувають навіть тоді, коли не 
усвідомлюють власних «почуттів». Виборча 
стратегія потім будується так, щоб зв'язати 
кандидата з цими споживчими позиціями. 
Створюються рекламні образи, які дадуть 
позитивні відгуки і забезпечать продаж» 
[2, с. 35, 270]. 

Метод політичного маніпулювання 
полягає у впливі на суспільну свідомість 
громадян через засоби масової інформації. 
Використання масових комунікацій, в тому 
числі – друку, радіо, телебачення, головним 
чином, можливостей Інтернету, виявило їх 
високу ефективність як способу зміцнення 
позитивної орієнтації на ідеологію правлячої 
політичної еліти і одночасно способу 
послаблення негативного ставлення до неї. 

Політологами було виявлено 
закономірність: чим нижче рівень політичної 
культури населення країни або регіону, тим 
вище ймовірність формування вождизму – 
абсолютизації лідерства харизматичного 
«вождя», що може трансформуватися у 
деспотію чи тиранію. 
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Популістська діяльність, як правило, 
має негативні результати, які можуть 
призвести до тяжких наслідків для 
суспільства. Популізм підриває довіру 
народу до інститутів влади, служить 
знаряддям для зведення політичних рахунків, 
обумовлює зниження громадянської 
активності, відчуження людей від влади, 
економічні та політичні потрясіння, 
соціальний безлад. 

У той же час, популізм в певних 
ситуаціях має рамки своєї дії, поза якими він 
не спрацьовує, а, навпаки, грає роль 
антиреклами. Зазвичай це пов'язано з тим, що 
певний суб'єкт вже не раз успішно вдавався 
до популістських методів, досягаючи 
бажаних результатів на тлі обманутого 
народу. Невиконані обіцянки, 
накопичуючись, викликають негативну 
реакцію виборців в черговій передвиборній 
кампанії щодо такого кандидата. 

Що змушує людей вдаватися до 
популістського стилю політичної діяльності і 
в якій мірі «загальний» інтерес стає засобом 
прикриття свого корисливого інтересу? 

Соціальний механізм формування 
популізму стосно діяльності політичних 
інститутів дозволяє розкрити теорію 
організаційної гри М. Кроз'є та 
Е. Фрідберга [1]. Відповідно до цієї теорії, в 
рамках політичної організації, якою є 
представницький орган державної влади, 
популізм є одним з видів стратегічної гри. 
Стратегія кожного з гравців в організації 
підпорядкована одній меті - отриманню 
максимальних переваг в рамках існуючих в 
ній правил гри за рахунок обмеження 
можливостей інших учасників або 
розширення своїх власних. Кожен актор 
прагне поставити інших у позицію, в якій  
будуть визначені їх дії, а його власні - вільні. 

Висновки. На сьогоднішній день 
референдум – це, по суті, фікція. Він не 
дійшов до нас у тому вигляді, про який ми 
говоримо, згадуючи Древній Рим і його 
«плебісцит». Вибори – це своєрідний 
«продаж» конкретного політика виборцям. 
Популізм передбачає відмову від жорсткої 
соціальної та ідеологічної прив'язки, імітує 
всенародну підтримку і пов'язаний з видачею 
обіцянок, пільг, нагород, субсидій. 

Референдум не може існувати в 
сьогоднішніх умовах, адже влада не бажає 
допускати людей до прямого, щирого і 

продуманого висловлення власної думки, яке 
б стало для неї імперативом. Головна 
причина – бажання надати йому видимість 
«нормальності», тобто змагальності і 
наявності альтернатив. Одночасно співіснує з 
бажанням тримати все під контролем, не 
допускаючи реальної змагальності і не 
допускаючи в дійсності альтернатив. Окрім 
того, людина маси не слухає доводів розуму 
– цю рису експлуатують популісти. 

У 2018 році Конституційний суд 
України визнав Закон «Про всеукраїнський 
референдум» неконституційним як через 
порушення процедури його ухвалення, так і 
за змістом [8]. Відсутність законодавчого 
врегулювання права на реалізацію такої 
форми прямої демократїі як місцевий та 
всеукраїнський референдум значно обмежує 
можливості реалізації участі громадян в 
здійсненні влади та участі в реалізації 
державного управління та ставить під сумнів 
демократичність державного режиму. 
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СИСТЕМА КВОТУВАННЯ 
ЯК МЕХАНІЗМ  

РЕГУЛЮВАННЯ ҐЕНДЕРНОГО 
ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 

 
Статтю присвячено аналізу впливу 
механізму квотування на ґендерне політичне 
представництво у країнах світу. Здійснено 
аналіз українського законодавства та 
практики ґендерного політичного 
представництва (на прикладі вищого 
законодавчого органу). 
Ключові слова: ґендерна політика, позитивні 
дії, квотування, ґендерні квоти, паритетна 
демократія. 

 
Постановка проблеми. Тема 

політичної участі жінок є актуальною і 
розглядається в якості предмета дослідження 
в політології, політичної психології та 
соціології. Уявлення про розподіл позицій 
жінок в суспільстві досліджувалися в працях 
античних авторів (Аристотель, Платон.). 

Починаючи з XIX століття, широкого 
поширення набули різні варіанти 
феміністичних теорій. Їх автори, як правило, 
важливою складової жіночої рівноправності  
вважали усунення ґендерної нерівності в 
політичній сфері (Август Бебель «Жінка і 
соціалізм»,1878 р.; Фрідріх Енгельс 
«Походження сім'ї, приватної власності і 
держави», 1883 р.; Сімона де Бовуар «Друга 
стать», 1949 ; Бетті Фрідан «Загадка 
жіночності», 1963 р.). 

В останні десятиліття вийшов цілий 
ряд публікацій вітчизняних вчених з проблем 
політичної участі жінок. Одним з провідних 
фахівців з даної проблематики є Г. Сілласте. 
Хоча більшість її робіт носить соціологічний 
характер, кілька цікавих досліджень 
присвячені саме політичної участі жінок. 

Різні аспекти політичної участі жінок 
аналізують у своїх публікаціях і дисертаціях 
О. Вілкова, О. Овчарова, О. Кочемировської, 
Г. Христова.  

Ґендерна політика в країнах світу 
пройшла кілька етапів розвитку: від політики 
поліпшення становища жінок та політики в 
інтересах жінок до політики забезпечення 

рівних прав та можливостей. Проте існуюча 
політична ситуація в світі потребує 
модернізації. Каталізатором цього процесу 
може стати введення ґендерного квотування. 
Дослідження і аналіз досвіду збільшення 
присутності жінок в політиці сучасних 
держав є необхідними для формування і 
зміцнення громадянських прав і свобод. 
Систематизація результатів, досягнутих 
країнами-лідерами за рівнем участі жінок у 
політичних процесах, є актуальною для 
сучасної України, що знаходиться в стані 
розвитку демократичного суспільства і 
формування політики ґендерної рівності. 

Cистема квотування – універсальний 
засіб, що зарекомендував себе як можливість 
швидкого включення жінок в політичні 
процеси. Сьогодні є держави, де введення 
ґендерних квот досягло мети. Високий рівень 
представництва жінок в нижніх палатах 
Парламенту (30–56,3 %) був досягнутий в 
п’яти Скандинавських країнах, в 9-ти інших 
країнах Європи, в шести країнах Латинської 
Америки, в 11-ти країнах Африки. 

У скандинавських країнах активістки 
партії використовували різні механізми 
досягнення ґендерної рівності, починаючи 
від розробки рекомендацій щодо 
впровадження ґендерних квот в партіях 
(Швеція) до обов'язкового введення квот і на 
внутрішньопартійних виборах, і у виборах до 
парламенту (Норвегія). 

Але, незважаючи на ефективні заходи, 
вжиті партіями, глибоке просування в 
суспільство цінностей паритетної демократії 
стало можливим тільки з прийняттям 
ґендерного законодавства про рівні права і 
можливості, що здійснило стимулюючий 
вплив і на майбутні суспільно-політичні 
процеси (Ісландія – 1976 р., Данія – 1978 р., 
Норвегія – 1979 р, Швеція – 1980 р, 
Фінляндія – 1987 р.) 

До другої групи країн з розвиненим 
ґендерним законодавством, де 
представництво жінок в нижніх палатах 
парламентів досягає від 15 до 29,9 % 
належать такі країни: Європейські – 23 
країни; Північноамериканські – Канада, 
США; Латиноамериканські – 9 країн; 
Близькосхідні – 4 країни, Африканські – 16 
країн; Азіатські – 19 країн. 

У Великобританії представництво 
жінок в нижній палаті парламенту трохи 
менше – 22,3 %, зате у верхній палаті 
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відсоток жінок досягає 21,9 %. З отриманням 
в 1918 р. права брати участь в 
парламентських виборах, жінки стали 
учасницями британських політичних партій, 
згодом створили жіночі партійні секції. 

США демонструють стрімкий 
політичний розвиток жінок, де їх 
представництво в Конгрес США за останні 
10 років зросло майже в 2,5 рази, у Сенаті 
США – в 4,5 рази. 

В США – 16,9 % жінок в нижній 
палаті парламенту і 17 % – у верхній. Більш 
того, соціологічні опитування показують, що 
населення готове до появи жінки-президента 
і має намір її підтримувати.  

Третя група – частка жінок в нижній 
палаті парламенту до 14,9 % 

Поряд зі скандинавськими країнами 
(країни державного фемінізму), США, 
Канадою, Великобританією та ін., Нові 
держави Східної Європи і СНД, в тому числі 
Україна,  також розробили ґендерні стратегії. 

Відповідно до Звіту з глобального 
ґендерного розриву за 2016 р., 
представленого Світовим економічним 
форумом, Україна посідає 69 місце за 
індексом ґендерної рівності. Порівнюючи ці 
дані з показниками минулих років, очевидно, 
що стан ґендерної рівності в Україні 
погіршився. Так, найкращий результат 
Україна продемонструвала в 2006 році, 
посівши 48 місце.  

Іншим фактором, який стримує 
належну й ефективну реалізацію законів, 
прийнятих в Україні протягом останніх 20 
років щодо забезпечення ґендерної рівності, є 
слабка й «розмита» відповідальність за їхнє 
недотримання. Це втілюється або у 
відсутності норм, що прописують умови дії 
санкцій, або у практиках застосування 
законів судовою системою. 

Яскравий приклад першої опції – 
спроба стимулювати партії дотримуватись 
ґендерних квот. Так, в Україні ще в 2013 році 
була прийнята законодавча квота у 30 %, яка 
на виборах 2014 року не дала очікуваних 
результатів, 20 із 29 партій не виконали цієї 
вимоги. За результатами позачергових 
парламентських виборів лише 12 % жінок 
потрапили до парламенту, хоча цей показник 
дещо кращий, порівняно з парламентськими 
виборами 2012 року, коли було обрано 9,4 % 
жінок-депутаток. Зазначена законодавча 
норма не спрацювала, оскільки не містила 

відповідних санкцій і не передбачала 
закріплення чіткого місця кандидаток у 
«прохідній» частині списку. 

Незважаючи на вжиті законодавчі та 
інституційні заходи, відносно стабільне 
політичне представництво жінок на всіх 
рівнях влади, зростання політичної 
активності і культури суспільства, ґендерний 
політичний розвиток країни 
характеризується як недостатній. 

2017 рік показав деякі позитивні зміни 
в участі жінок у виборчому процесі, йдеться 
в огляді «Жінки в парламенті 2017» 
Міжпарламентського союзу (МПС). Однак в 
глобальному плані число жінок в 
національних парламентах, в порівнянні з 
2016 роком, збільшилось лише на 0,1 % – з 
23,3 % до 23,4 %. Останні роки число жінок в 
парламентах світу зростало в середньому на 
0,6 відсотка в рік [5, с. 58]. 

 Найбільшого збільшення кількості 
жінок-парламентаріїв у 2017 році домоглися 
європейські країни, а й найбільші втрати 
сталися знову ж в Старому Світі. Наприклад, 
у Франції число жінок в Національних зборах 
збільшилася на 12 % (з 26,6 % до 38,6 % 
місць). В Ісландії ж і Ліхтенштейні цей 
показник скоротився на 8 % і 9,5 % 
відповідно [5, с. 57]. 

 Згідно з дослідженням впливу жінок 
на політику Європейського Союзу «Women 
in decision making roles in European Union», 
опублікованого організацією OpenPolis у 
березні 2016 року, у парламентах 17 держав-
членів ЄС представництво жінок – нижче 
30 %. В інших – кращій показник не 
перевищує 42 % (Швеція, в ній встановлений 
також ґендерний паритет на рівні керівних 
кадрів Уряду). Ще дві країни – Франція та 
Словенія мають ґендерне співвідношення в 
уряді 50:50 [1]. 

Дане дослідження також свідчить, що 
найчастіше жінки очолюють міністерства, 
пов’язані із соціальною політикою та працею 
(50 %), сім’єю, молоддю та спортом (43 %), 
освітою та культурою (40 %). Тим не менш, 
14 % європейських міністрів юстиції і 7 % 
міністрів закордонних справ – це жінки. 
Серед інституцій ЄС третину жіночого 
складу має Європарламент та Єврокомісія 
(33 % та 37 % відповідно). Проте в Раді з 
питань зовнішньої політики жінки 
становлять 10 %, а в Раді з питань економіки 
та фінансів жінки-члени складають 8 %. 
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Квоти вважаються механізмом, який 
приваблює жінок у політику на вищі щабелі 
влади в ситуації існуючих структурних 
перешкод. Тобто в ситуації, яка характерна і 
для теперішнього українського політикуму. 
Не зважаючи на традиційно високий рівень 
освіченості жіночих трудових ресурсів, 
рівень представництва жінок, наприклад у 
парламенті, ніколи не перевищував 14 %. Для 
порівняння: в Руанді цей показник становить 
56 %, Кубі – 45 %, Швеції – 45 %, Фінляндії – 
43 %, Норвегії – 40 %, Данії – 39 % [5, с. 56]. 

Рейтинг країн за кількістю жінок у 
парламенті станом на 1 листопада 2018 р. 
свідчить [3]: на першому місці по кількості 
жінок у парламенті – Руанда 61,3 %; далі йде 
Куба з 53,2 %, Болівія 53,1 % жінок; Мексика 
–49,2 %, Швеція 46,1 % тощо. Останні місця 
у світовому рейтингу посідають Оман 1,2 %, 
Мікронезія (Федеративні Штати), Папуа – 
Нова Гвінея, Вануату, Ємен – 0,0 %. Україна 
у цьому списку посідає 150 місце, з 
рейтингом 12,3 % [4]. 

Лише 54 жінки головують в одному з 
193 парламентів, 79 з яких є двопалатними. 
Тому жінки займають лише 19,4 % від 
загального числа 279 посад голів парламенту 
або однієї з його палат [2]. 

Якщо аналізувати регіони світу, то 
серед Скандинавських країн – 42,3 % жінок у 
парламенті. Серед країн Північної та 
Південної Америки – в середньому 30 % 
жінок у парламенті. В Європі – країни-члени 
ОБСЄ, включно з країнами Північної Європи 
в нижніх палатах парламенту в середньому – 
27,9 %, у верхніх палатах – 27,2 %. В країнах 
на південь від Сахари – в середньому 23,7 % 
жінок у парламентах. В Азії – 19,6 %. В 
арабських державах – 18,6 %, а в країнах 
Тихого океану – 12,6 %. 

Стандарти щодо рівного ставлення до 
жінок і чоловіків є частиною як первинного, 
так і вторинного законодавства ЄС. Вони 
закріплені статтями Амстердамської угоди 
1997 р. та містяться у Директивах ЄС. 
Держави-члени ЄС зобов’язуються 
прописати ці положення у національному 
законодавстві. Членами ООН є 191 держава, 
у 182-х є парламенти. При цьому в дев’яти 
парламентах немає жодної жінки-депутата. У 
173 країнах жінки представлені в 
парламентах, із них у 83 застосовуються 
ґендерні квоти представництва. Ще в 
15 країнах ці квоти або застосовувалися 

раніше, або пропонується їх запровадити. 
Практично у половині парламентів світу діє 
певний тип ґендерних квот на виборах до 
національних парламентів. 

Висновки: На сьогоднішній день 
система квотування – універсальний засіб, 
що зарекомендував себе як можливість 
швидкого включення жінок в політичні 
процеси. Порівняльне дослідження 
присутності жінок в парламентах країн, які 
взяли квоти і країни, що не прийняли квоти, 
показало, що квоти прискорюють процес 
розвитку жінок в політичних інститутах. 
Ґендерні квоти, як вид позитивної 
дискримінації, тобто система пільг, 
заохочень, заборон і компенсацій, 
спрямованих на підвищення соціального 
статусу жінок, допомогла більшості країн, які 
є лідерами списку з ґендерної рівності, 
досягти результату, який ми можемо 
спостерігати на сьогоднішній день. 

Історія української практики надання 
ґендерних квот та запровадження позитивної 
дискримінації, показує, що країна робить 
багато в законодавчому плані для збільшення 
кількості жінок, але на практиці, майже 
ніколи, задані цілі не реалізовуються. Квоти 
парламентського представництва існують на 
всіх п’яти континентах і в усіх шести 
геополітичних регіонах світу. Проте не в 
кожній країні вони працюють так, як треба. 

Особливостями сучасного розвитку 
ґендерної політики України є те, що у 
Верховній Раді VIII скликання кількість 
жінок зросла, але поставленого порогу квот 
знову не досягли. Це пов’язанно з тим, що 20 
партій з 29 не виконали поставленні умови. 

Для того щоб досягти тривалих змін у 
суспільстві, квоти повинні супроводжуватися 
діями по двох напрямах: по-перше, 
громадянське суспільство має стати 
розвинутим, щоб надати підтримку; і, по-
друге, жінки повинні залучитися до політики. 
Ця участь може приймати різні форми, 
включаючи зайняття посад, публічні 
виступи, членство в партіях, відмова від 
проходження за політичним лідером, який не 
дотримується принципи рівноправності, 
вихід з партій, що не підтримують принципів 
ґендерної рівності, а так само створення 
політичних партій, участь в жіночих рухах. 
жінки повинні заявити про свою політичну 
волю, починаючи з відмови від голосування 
за політичну партію, яка їх не поважає. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 
Метою дослідження є аналіз 

можливостей вертикальної та 
горизонтальної форм комунікації в межах 
соціальних мереж та визначення їх ролі в 
розвитку прямої демократії та досягненні 
більш доступної та відкритої реалізації 
демократичних прав. У роботі розглянуто 
значення впливу розвитку соціальних мереж 
як інструментальної основи впровадження 
електронної прямої демократії.  
Ключові слова: соціальні мережі, 
демократія, горизонтальна комунікація, 
вертикальна комунікація. 

 
Постановка проблеми. Сучасне 

суспільство володіє великими 
комунікативними можливостями. Ера 
інтернету почалась відносно нещодавно, але 
сьогодні соціальні мережі надали можливість 
не тільки передавати інформацію іншій 
людині, але й звертатися до гігантської 
аудиторії. Сьогодні акаунти в соціальних 
мережах мають майже всі, а отже як перші 
особи держави, так і опозиційні політики по 
всьому світу. Велика кількість опцій, 
невичерпний інформаційний ресурс і 
практична суспільна значущість у 
політичному та суспільному житті 
дозволяють припустити, що соціальні мережі 
вже стали способом реалізації 
демократичних принципів та ідей.  

У науковій літературі є достатньо робіт 
із проблем демократії і демократичних 
цінностей, починаючи з історії Стародавньої 
Греції та закінчуючи сучасним суспільством. 
У своєму дослідженні автор спирався на 
науковий доробок таких авторів як як 
Ю. В. Андреєв, В. М. Рудченко, С. Г. Ушкін. 
Виходячи з розглянутих текстів, можна 
зробити висновок про те, що спеціальної 
уваги до теми соціальних мереж в контексті 

регулятора демократичних основ суспільства 
розглянуто не було. Тому метою статті є 
вивчення соціальних мереж як 
комунікативного інструменту та їх впливу на 
демократичні процеси. Відповідно до 
поставленої мети формуються такі завдання: 

- проаналізувати варіанти демократії в 
історичному процесі і виявити їх сутність; 

- визначити поняття соціальних мереж; 
- описати соціологічні підходи до 

вивчення соціальних мереж; 
- виявити можливості вертикальної 

комунікації соціальних мереж від громадян 
до влади і навпаки; 

- розглянути типове коло проблем, яке 
зачіпає горизонтальна комунікація 
соціальних мереж серед громадян в контексті 
демократичних цінностей. 

Ми кажемо про те, що пряма 
демократія більше відповідає вимогам 
суспільства, що закріплено в Конституції 
України. «Стаття 5 Конституції України 
висловлює ідею про те, що народ є головним 
джерелом влади, проте владу свою реалізує 
через державні представницькі 
інститути» [6]. Отже влада повністю 
належить народу, а представницькі органи 
ми коментуємо як технічну неможливість 
реалізації прямої демократії. Але зараз ми 
маємо більш ефективний спосіб виражати 
волю народу – через інтернет. Соціальні 
мережі є дієвим способом зібрати велику 
кількість людей. 

На даний момент кількість 
зареєстрованих українців у соціальній мережі 
ВКонтакте становить <37,5 млн. За даними 
внутрішньої статистики сервісу Facebook 
користуються <11 млн. українців. Зростання 
користувачів почалося в травні 2017 р., коли 
в Україні були заборонені деякі соціальні 
мережі. У свою чергу українська аудиторія 
Instаgrаm (яка належить компанії Facebook) 
складає <7,3 млн. осіб [5]. 

Соціологічні теорії соціальних мереж 
розроблялися задовго до реалізації цієї 
інтернет-технології, а це говорить про те, що 
феномен соціальних мереж є глибинною 
сутністю суспільства і був визначений 
задовго до технічної можливості їх реалізації. 
В роботах Дж. Барнса, Я. Л. Морено, 
Д. Белла, М. Кастельса, Е. Тоффлера 
відображено, що наявність цих мереж і 
зв’язків закладено в самих основах 
суспільства. Тобто мережева структура 
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притаманна суспільству взагалі, та 
демократії, як політичній системі, що 
найкраще задовольняє потреби людей.  

Якщо інститут прямої демократії 
виражений в суспільстві слабо, то 
спілкування народу з владою набуває форму 
критики яку можна порівняти з протестом. 
Це може виражатися в декількох формах.  

Якийсь користувач має достатню 
аудиторію і може звертати увагу на якусь 
ситуацію, а суспільство буде на неї 
реагувати. Наприклад: події на майдані в 
Києві 2013–2014 рр. (мал. 1), адже не останнє 
місце в організації протестів належало 
соціальним мережам. Так ключові групи в 
ВКонтакте нараховували до 600 тис. 
підписників.  
 

 
 

Мал. 1. Євромайдан у Києві 2013–2014 рр. 
 
Ще один приклад стосується консула 

України в Гамбурзі. Користувачі соціальних 
мереж звернули увагу на сторінку консула 
Василя Марущинца, яка містила в собі 
велику кількість відверто нацистських 
призивів, ображала різноманітні європейські 
національності: поляків, євреїв, угорців 
тощо. В результаті на сторінці в Twitter 
міністра закордонних справ почали задавати 
питання з приводу цього факту. МЗС 
відреагував і виступив з офіційним 
повідомленням про звільнення Марущинца: 
«Антисемітам та тим, хто розпалює 
міжнаціональну ворожнечу, не може бути 
місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в 
МЗС. Держсекретар МЗС України починає 
дисциплінарне провадження. В усіх деталях 
ґрунтовно розберемося» [4]. 

2. Коли у суспільства заздалегідь 
сформована критична позиція до режиму, то 
велика маса людей стежить за кожним 
словом влади, як вона каже, за необережними 
словами, за вчинками, які можуть бути 
смішними й висловлює це у вигляді мемів. 

У 2014 році в Ростові-на-Дону під час 
інтерв’ю В. Янукович під кінець відео дуже 
емоційно промовив слово «остановитесь», 
яке перетворилось в «астанавитесь!» і, 
швидко поширившись в інтернеті, стало 
мемом. 

Коли Микола Азаров, прем'єр-міністр 
часів Віктора Януковича, говорив 
українською мовою, мовчали всі тільки для 
того, щоб не пропустити черговий перл: 
«кровосісі», «потнякам податків» і багато-
багато іншого. 

Віталія Кличка за його цитати в 
інтернеті жартома називають найбільшим 
мислителем XXI століття. Виною всьому – 
безліч його реплік, наприклад: «Сегодня в 
завтрашний день не все могут смотреть. 
Вернее, смотреть могут не только лишь все, 
мало кто может это делать» [3]. 

3. У випадку надзвичайних подій 
соціальні мережі виступають як джерело 
правдивої інформації.  

Соціальні мережі відіграють допоміжну 
роль на тлі загального протесту. Це 
одночасно і ЗМІ, і організація допомоги. У 
соціальних мережах буває не тільки критика, 
а й схвалення дій уряду. Але найчастіше такі 
висловлювання вважають ботом. 
Повідомлення компліментарні до державного 
апарату сприймаються як «підлизування». 
Звідси виникає поняття бот, думка котрого 
формується не з його переконань, а виходячи 
з його ангажованості. Бот – це віртуал, тобто 
не реальна людина, а додатковий акаунт, 
зареєстрованій для питань комерційної 
торгівлі. Наприклад: кремлебот, порохобот. 

Але частіше буває так, що доступ 
суспільства до опозиційних соціальних 
мереж буває обмежений, наприклад через 
заборону деяких соцмереж (ВКонтакте в 
Україні і Telegram в Росії), або взагалі через 
контроль за доступом до інформації. 
Наприклад, у Китаї через велику кількість 
заборон, що не обійшло і соціальні мережі, 
людям майже не дано висловлювати свої 
думки. «Інтернет і блоги – великі винаходи. 
Завдяки якому звичайні люди можуть 
впливати на громадську думку», – Ай 
ВейВей, китайський представник сучасного 
мистецтва та громадський активіст. Він та 
його блог, зокрема сторінка в Twitter, є 
прикладом того, що декількома словами 
можна донести до інших людей свою 
позицію та спонукати їх діяти. «Я розумію, 
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чому моя держава побоюється Твіттера. У 
китайській мові 140 знаків вистачить і для 
того, щоб спокусити дівчину, і для того, щоб 
написати Конституцію» [1]. 

Таким чином, очевидною є можливість 
вертикальної взаємодії народу і влади в 
ситуації представницької демократії. Влада 
змушена ставати більш відкритою, а люди 
отримують інструмент висловлювання своєї 
думки. Це можна назвати вертикальної 
комунікацією суспільства, тобто 
комунікацією від народу до влади. Але 
демократія передбачає також наявність 
горизонтальної комунікації, тобто 
спілкування народу один з одним. 

Соціальні мережі можуть бути не 
тільки місцем для обговорення важливих 
суспільних ситуацій, а й місцем для 
з'ясування відносин всередині суспільства. 
Один із прикладів: на початку 2018 року 
модний бренд H&M звинуватили в расизмі 
після того, як компанія опублікувала фото 
чорношкірого хлопчика-моделі на своєму 
сайті. Бренд випустив нову колекцію 
дитячого одягу і опублікував на своєму сайті 
фото дітей-моделей. Користувачі Інтернету 
помітили, що на одному з фото чорношкірий 
хлопчик одягнений в кофту з написом 
«Coolest monkey in the jungle» («Краща 
мавпочка в джунглях») (мал. 2). У 
соцмережах обурилися «расистською 
витівкою» компанії і почали критикувати її. 
Також користувачів обурило, що на іншій 
фотографії зображений хлопчик європеоїдної 
раси в кофті з написом «Офіційний експерт з 
виживання в джунглях» [2]. 

 

 
 
 
Мал. 2. Колекція дитячих речей H&M 

 
Також нещодавно в Ikea розмістили 

жартівливий пост про собакена (мал. 3): 
«Если вы случайно поцарапли его машину 
или погрызли тапочки: приготовьте 

блинчики с вареньем; положите на стол его 
любимую настольную дорожку GODDAG; 
встречайте его с легкой улыбкой; избегайте 
оборотов «дорогой, нам надо поговорить»», 
але в коментарях представниці фемінізму 
почали звинувачувати компанію в сексизмі. 

 

 

 
 

 
Мал. 3. Коментарі користувачів Facebook 
стосовно посту IKEA 

 
Горизонтальна комунікація в 

соціальних мережах здійснюється через 
найбільш хворобливі проблеми сучасного 
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демократичного суспільства, які найчастіше 
пов’язані з расовою, релігійною, 
сексуальною та іншими видами 
дискримінації.  

Висновки. 1. Право людини 
висловлювати свої думки найбільш повно 
реалізується в прямій демократії, але для її 
нормального функціонування потрібні: 
1) технічна можливість громадян 
обговорювати та приймати спільні рішення; 
2) певний професіоналізм, розуміння 
проблем необхідних для прийняття рішень. 
Як мінімум одна з цих проблем вирішується 
за допомогою інтернет-технологій, якою є 
соціальні мережі. 
2. Соціальні мережі мають величезний вплив 
на життя людей.  
3. Феномен соціальних мереж є глибинною 
сутністю суспільства і був визначений 
задовго до технічної можливості її 
реалізувати. 
4. Існує можливість вертикальної взаємодії 
народу і влади в ситуації представницької 
демократії. Влада змушена ставати більш 
відкритою, а люди отримують інструмент 
висловлювання своєї думки. Це можна 
назвати вертикальної комунікацією 
суспільства, тобто комунікацією від народу 
до влади. 
5. Горизонтальна комунікація в соціальних 
мережах здійснюється через найбільш 
болісні проблеми сучасного суспільства.  
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Social networks as instrument of direct 

democracy. 
This article is devoted to describes social 

networks as an instrument of democracy. The 
author’s name is Alina Kalita. The article is 
written on 22.02.2019. The main idea of the 
article is to research ways of reaching social 
network users in the realization of their 
democratic rights. Much attention is given to 
examples of vertical and horizontal 
communication. The following conclusions are 
drawn: 1. The right of a man to express his 
thoughts is most fully realized in direct 
democracy. 2. Social networks have a huge 
impact on people's lives. 3. The phenomenon of 
social networks is the deep essence of society 
and was determined long before the technical 
feasibility of it implementing. 4. There is a 
possibility of vertical interaction between people 
and authorities in the situation of representative 
democracy. Authorities are forced to become 
more open, and people get an instrument of 
expressing their thoughts. This can be called the 
vertical communication of society, that is, 
communication from the people to power. 5. 
Horizontal communication in social networks is 
carried out through the most painful problems of 
a modern democratic society, which are 
generally associated with racial, religious, sexual 
and other forms of discrimination. 

In our opinion, the article is interesting and 
useful because social networks have become a 
part of our life and it is necessary to know about 
their capabilities.  
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КУЛЬТУРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ:  
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОТИРІЧЧЯ 

 
Розглядаються основні теоретичні підходи 
до дослідження проблеми культурної 
глобалізації. Констатується, що 
глобалізація- це загальний та всебічний 
процес культурної, ідеологічної та 
економічної інтеграції держав, державних 
об’єднань, національних та етнічних 
спільнот, що являє собою супутнє явище 
сучасної цивілізації. Робиться висновок про 
багатоваріантність та неоднозначність 
процесу глобалізації культури. 
Ключові слова: глобалізація, інтеграція, 
диференціація, культурна експансія, 
уніфікація. 

 
Постановка проблеми. Поняття 

глобалізація ввійшло в сучасну наукову 
лексику і використовується для пояснення 
змін в різних сферах людської діяльності. Під 
глобалізацією розуміють процес, 
направлений на створення єдиного 
культурного, інформаційного, економічного  
та іншого простору. Слід зазначити, що 
глобалізація культури часто набуває форми 
не стільки організації єдності різноманіття, 
що забезпечується взаємодією різних 
культурних традицій, зразків та цінностей, 
скільки уніфікації культурних моделей. Ці 
контрасти породжують величезні хвилі 
міграції, змішування культур, народів, 
прагнення до збереження самобутності та 
ідентичності розвиток гострих міжетнічних 
конфліктів. Одним із варіантів вирішення цієї 
проблеми могла б стати глобалізація 
культури, що розуміється як єдність 
різноманіття, плюралізм культурних форм у 
рамках єдиного універсального культурного 
простору. У цих умовах назріла необхідність 
у виробленні такого світогляду, який 
враховував би існуючі зміни та динаміку 
розвитку сучасного світу, однак при цьому не 
відторгав фундаментальні основи 
культурного минулого [1, с. 186].  

Аналіз актуальних досліджень і 
публікацій Під поняттям «культурна 
глобалізація» ми розуміємо активізацію 

культурних взаємозв’язків у світі, інтеграцію 
культур, що призводить до виникнення 
глобальної масової культури. Слід 
насамперед констатувати, що питання про 
поняття та природу цього всеохоплюючого 
процесу досі є відкритим у сучасній науковій 
літературі, незважаючи на пильну увагу з 
боку науковців. У зв’язку із цим 
заслуговують на увагу значні здобутки 
вітчизняних та західних науковців, які 
першими звернулися до дослідження 
проблем глобалізації і вже накопичили певні 
знання про цей феномен. Так, до числа 
найбільш значимих закордонних досліджень 
слід віднести праці З. Баумана, Дж. Сороса, 
Р. Робертсона, Д. Перкінса, Р. Нейдера, 
Р. Райта, Б. Дікона, М. Халса, П. Стабса, 
В. Нерсесянца, М. Марченка, Ю. Тихомирова 
та інших авторів. Одним із найбільш 
послідовних дослідників глобалізації з точки 
зору широкого підходу є М. Марченко. 
Вчений визначає глобалізацію з точки зору 
системного підходу як багатоаспектну та 
різнорівневу інтеграцію різноманітних 
державно-правових, економіко-фінансових і 
суспільно-політичних інститутів, що існують 
у світі, а також ідей, принципів, зв’язків, 
морально-політичних, матеріальних та інших 
цінностей, різноманітних відносин [6, c. 12]. 
Незважаючи на те, що в українській науковій 
думці ці проблеми розглядаються менш 
інтенсивно, окремі аспекти цього складного 
та суперечливого процесу висвітлено в 
роботах: Ю. Шемшученка, А. Колодія, 
Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, О. Копиленка, 
В. Журавського, Л. Луць, М. Козюбри, 
О. Скрипнюка, О. Петришина, О. Зайчука 
С. Стеценка, Н. Пархоменко, Л. Удовики, 
В. Денисова, В. Шапко та ін. Варто 
зауважити, що поступове запровадження 
терміна «глобалізація» в науковий обіг за 
даними різних джерел пов’язано з такими 
іменами зарубіжних вчених, як К. Ясперс, 
Т. Левіт, Дж. Маклін, Р. Робертсон. Як 
зазначають окремі наукові джерела, 
прийнято вважати, що термін «глобалізація» 
вперше з’явився у 80-х рр. ХХ ст. і був 
введений американським вченим Т. Левітом, 
хоча про глобальні проблеми почали 
говорити дещо раніше – наприкінці 60-х 
років [11, c. 8].  

Таким чином, метою статті є розгляд 
проблем і протиріч розвитку культури в 
сучасному світі, що глобалізується.  



 
 

94 

Під глобалізацією, як правило, 
розуміється загальноцивілізаційний процес 
планетарного єднання різних сфер людської 
діяльності, який охоплює виробництво, 
технологію, фінанси, торгівлю, культуру, 
політичні та державні інститути. 
«Глобалізація є тенденцією сучасного 
світового розвитку, цей процес неможливо 
зупинити і важко коригувати, він відображає 
свого роду “рівнодіючу” різноманітних і 
різноспрямованих глобалізаційних сил 
світу» [2, c. 146].  

Розглядаючи проблеми глобалізації 
культури, необхідно пам’ятати, що культура 
будь-якого соціуму є складною системою, що 
складається з традиційних та інноваційних 
культурних форм, субкультур, груп, етносів, 
релігійних конфесій тощо. В умовах 
глобалізації інноваційні культурні форми, як 
правило, є продуктом впливу країн-лідерів, 
які нав’язують менш розвиненим країнам 
свої культурні норми та зразки. Усі 
соціокультурні елементи конкретного 
суспільства об’єднуються в систему на 
основі загальнозначущих для соціуму 
цінностей. Консолідуючими основами 
суспільства, які згуртовують його суб’єктів в 
єдиний організм, є: спільність історії, 
економічного життя, психічних якостей 
мови, релігійних та моральних цінностей 
тощо. «Ці десятки спільних рис, 
властивостей культур різних народів, етносів, 
які дозволяють робити висновок про 
глобалізацію культури людства, отримали 
назву культурних універсалій» [10, с. 45–46].  

Крім рис єдності, між елементами 
соціокультурної системи та між культурами в 
цілому, є певні відмінності, які при взаємодії  
у процесі глобалізації можуть набувати 
різних станів: від інтеграції до конфлікту. 
Найтиповішими видами конфлікту в сфері 
культури в умовах глобалізації є 
протистояння між традиційними та 
інноваційними напрямами розвитку. 

«Говорячи про глобалізацію, слід 
враховувати, – справедливо зазначає 
В. Самохвалова, – що дане поняття може 
мати не тільки різні смисли, а й різні цілі, що 
визначає і різні ціннісні вектори цих різних 
смислів, і різну стратегію досягнення 
цілей» [9 , c. 2–9]. Іноді глобалізація 
розуміється як організація єдності 
різноманіття, що забезпечується взаємодією 
різних культурних традицій та цінностей, для 

їхнього збереження та збагачення змісту 
культурного середовища. В іншому випадку 
– як уніфікація культурних моделей, що з 
неминучістю означатиме й гомогенізацію 
культурного простору людства. «Іншими 
словами, у реальності інструментом 
глобалізації обирається другий варіант – 
одностороннього монологічного диктату, при 
якому відбувається витіснення, придушення 
культурою, взятою за зразок, усіх інших 
культур» [9, с. 9]. Можна погодитися, що 
сутність глобалізації принаймні в наш час, 
більш точно позначається поняттям 
«уніфікація», ніж поняттям «єдність 
різноманіття».  

Відомий культуролог П. Малиновський, 
аналізуючи процес культурної глобалізації, 
виділив чотири соціокультурні тенденції: 
культурну поляризацію, культурну 
асиміляцію, культурну гібридизацію та 
культурну ізоляцію» [5, c. 23]. Культурна 
поляризація проявляється як 
взаємозалежність, породжена страхом 
взаємного гарантованого знищення, 
причиною виникнення якого може служити 
розрив у ступені розвитку економіки, брак 
зникаючих природних ресурсів, претензія на 
домінуючий вплив на ситуацію в світі та ін.  

Наступною основною тенденцією, на 
думку П. Малиновського, є культурна 
ізоляція. Цей процес виявляється в ізоляції 
або самоізоляції держав, країн, культур тощо. 
Найчастіше такі заходи використовуються 
при захисті інтересів від внутрішніх або 
зовнішніх ворогів. «Початком процесу 
культурної ізоляції можуть служити 
зростання націоналістичних тенденцій, 
культурного фундаменталізму, влада 
авторитарних режимів тощо» [12, с. 9–12].  

Для осмислення сутності глобалізації 
культури як суперечливого, багато-
аспектного соціального явища необхідно 
розуміти, що «діалог культур історично 
виникає в процесі комунікації представників 
різних культур (національних та етнічних) 
або між субкультурами в межах визначеного 
просторово-часового континууму. Така 
взаємодія відбувається відповідно до норм 
культури, які традиційні для суб’єктів 
комунікації. Ці норми культури, як правило, 
мають символічний,̆ знаковий ̆ характер» 
[7, с. 106]. У процесі глобалізації способи 
взаємодії різних культур досить різноманітні. 
Саме аналіз способів взаємодії культур у 
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процесі глобалізації, на думку авторів статті, 
є найбільш перспективним підходом, тому 
що дозволяє систематизувати всі можливі 
варіанти діалогу культур,  

Дослідники виділяють, як правило, 
декілька основних способів взаємодії 
культур, внаслідок яких або збагачується 
соціокультурний досвід людей і 
співтовариств, або загострюються 
етнокультурні протиріччя. Найпоширеним 
способом взаємодії культур виступає 
акультурація, під час якої одна культурна 
система перебирає на себе властивості іншої 
культурної системи. Основними варіантами 
акультурації виступають: асиміляція, 
сепарація, маргіналізація та інтеграція 
тощо [8, с. 152; 3, с. 4].  

Іншим способом взаємодії культур у 
процесі глобалізації виступає культурна 
експансія, яка являє собою розширення 
сфери впливу домінуючої культури поза 
початковими межами функціонування або 
державними кордонами. За своїм характером 
це процес односпрямований, він 
контролюється «ззовні», має насильницький 
характер і не потребує узгодження дій та 
принципів з іншою культурою.  

Наступним способом взаємодії культур 
виступає культурна дифузія. Культурна 
дифузія – це спосіб взаємодії культур, який 
являє собою взаємне проникнення культур 
або запозичення культурних рис та 
комплексів з одного суспільства в інше. У 
процесі культурного запозичення між 
різними культурами, яке має переважно 
вибірковий характер, може відбуватися обмін 
не тільки матеріальною культурою, але й 
науковими та технологічними ідеями, 
соціальними інститутами та організаціями, 
звичаями та традиціями, релігійними 
догмами та практиками, цінностями та 
нормами життя. Умовою культурної дифузії 
є готовність приймаючої культури до 
сприйняття нових елементів іншої 
культурної системи.  

Найбільш конструктивною формою 
міжкультурної комунікації прийнято вважати 
синтез культур, який являє собою об’єднання 
культурно різних елементів: орієнтирів, 
цінностей, норм, типів поведінки, при якому 
виникає якісно інше культурне явище. 
Синтез має місце, коли «соціокультурна 
система приймає і освоює досягнення інших 
суспільств в сферах, які ви- являються 

недостатньо розвиненими в ній самій, але 
при цьому зберігає власну, притаманну їй 
вихідну основу, яка дозволяє говорити про її  
самобутність, про здатність підтримання 
цілісності та стійкості» [7, с. 160].  

Отже, є усі підстави стверджувати, що 
глобалізаційні тенденції в культурі є 
суперечливими й неоднозначними.  

Сьогодні домінує і така точка зору, за 
якою ситуація культурної трансформації в 
контексті глобалізаційних процесів є 
деструктивною. Вона деструктурує традицію, 
форму критичний дискурс, в якому 
національній культурі відводиться місце 
полігону експериментального випробування 
на міцність.  

Таким чином, можна зробити висновок, 
що глобалізація культури в сучасному світі - 
це складний, суперечливий процес, в якому 
тенденції інтеграції та диференціації 
конфліктів та співпраці, універсалізації та 
партикуляризації не виключають одна одну, 
а є взаємно передбачаючими тенденціями 
розвитку. Тому не випадково, що дослідники 
часто обґрунтовують протилежні погляди на 
сутність глобалізації культури та тенденції̈ її 
здійснення [4, c. 18]. Розглядаючи проблеми 
глобалізації, необхідно пам’ятати, що 
культура будь-якого соціуму є складною 
системою, елементами якої є традиційні та 
інноваційні культурні форми, субкультури 
різних спільнот, груп, етносів, релігійних 
конфесій тощо. Крім певних рис єдності, між 
елементами та між культурами в цілому 
існують певні відмінності, які при взаємодії 
суб’єктів у процесі глобалізації можуть 
набувати різних станів – від 
взаємопроникнення до конфлікту. У процесі 
глобалізації об’єктивно виникають 
комунікації між представниками різних 
культур або між субкультурами, внаслідок 
яких або збагачується соціокультурний 
досвід людей і спільнот, або загострюються 
етнокультурні протиріччя. Основними серед 
них є: акультурація, культурна експансія, 
культурна дифузія, синтез культур та ін. 
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Cultural Globalization: trends and 
contradictions 

 
Studying globalization, we have to 

remember that for any society its culture can be 

presented as a system of traditional, innovative, 
subcultural, ethnic, religious and other forms 
and features. Along with similarities between 
cultures, there are differences which may vary 
from interpenetration to conflicts. Under 
globalization we can observe development of 
communication between representatives of 
various cultures and subcultures, as a result of 
which social and cultural experiences of people 
and groups could either enrich or cause strong 
ethnic and cultural contradictions. Among them 
there are a-culturisation, cultural expansion, 
cultural diffusion, synthesis of cultures and 
others. In the modern world globalization of 
culture is complex and contradictory: 
integration and differentiation of conflicts and 
cooperation, unification and separation do not 
exclude each other but mutually benefit cultural 
development. Therefore we can observe so 
different and in many ways contradictory studies 
on globalization of culture and its realization. 
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СОЛІДАРНІІСТЬ  
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

ХХІ СТОЛІТТЯ 
У статті акцентується увага на виявленні 
особливостей формування солідарності 
між індивідами в рамках тенденції 
стрімкого переходу світу до інформаційної 
віртуальної реальності. Автор досліджує 
особливості існування феномену «соціальної 
солідарності» в індустріальну епоху та 
намагається визначити причини 
трансформації цього феномену в епоху 
постіндустріальну, інформаційну. Автор 
аналізує поняття «мережеве суспільство» 
та «мережева солідраність» як такі, що 
визначають характер деієрархізованих 
відносин в нові часи. 
Ключові слова: соціальна солідарність, 
інформаційне суспільство. 

 
Постановка проблеми. На 

сьогоднішній день в суспільстві 
відбуваються трансформаційні процеси, які 
впливають на соціальні інститути, соціальну 
структуру , а також комунікативну взаємодію 
між членами суспільства. Такі процеси 
пов'язані з формуванням інформаційного 
суспільства: змінюється природа соціальної 
солідарності, відступаючи від її органічного 
типу, характерного для індустріального 
суспільства. 

Відтак, метою статті є виявлення 
особливостей явища солідарності в умовах 
сучасного інформаційного суспільства. 

Історія дослідження проблеми. Ідею 
солідарності, її реальність та необхідність в 
історії обґрунтовували найрізноманітніші і 
навіть протилежні напрямки соціальної 
думки. Першим, хто започаткував вивчення 
соціальної солідарності, можна вважати 
О. Конта. Проблема єдності суспільства, 
соціальної солідарності розглядається 
вченим в рамках соціальної статики, мета 
якої полягає у виявлення умов існування 
людських спільнот і відкриття відповідних 
законів порядку і гармонії. Механізмом, який 
обумовлює соціальну інтеграцію і лежить в 

основі соціальної солідарності, соціолог 
вважає поділ праці, який сприяє зростанню і 
ускладненню соціального організму. Поділ 
праці навіює кожному індивіду почуття 
залежності від інших і усвідомлення власної 
значущості. В результаті кожен починає 
вважати себе частиною суспільної 
системи [1, с. 116]. 

Центральне місце проблема соціальної 
солідарності займає в творчості 
французького соціолога Е. Дюркгейма. Її 
рішення вчений пов'язує з відповідями на 
питання про характер зв'язків, які об'єднують 
людей один з одним, дозволяючи їм жити 
разом і взаємодіяти між собою. У роботі 
«Про поділ суспільної праці» Е. Дюркгейм 
доводить думку про те, що поділ суспільної 
праці забезпечує соціальну солідарність і 
виконує моральну функцію [2, с. 8]. 

Е. Дюркгейм ввів поняття «механічної» 
і «органічної солідарності» в рамках його 
теорії розвитку суспільств, описаної в роботі 
«Про поділ суспільної праці» (1893). У 
суспільстві, що демонструє механічну 
солідарність, його згуртованість і 
інтегрованість виростає з гомогенності 
індивідів: люди відчувають взаємний зв'язок 
через подібну роботу, освіту, релігію, спосіб 
життя. Механічна солідарність зазвичай 
присутня в «традиційних» і малих 
суспільствах [2, с. 103–108]. Органічна 
солідарність породжується взаємозалежністю, 
яка виникає з спеціалізації праці, та різного 
роду взаємозалежностей між людьми. 
Солідарність цього типу діє в «сучасних» і 
«промислових» суспільствах [2, с. 173–174]. 

Тему соціальної солідарності в своїх 
роботах аналізували також такі визначні 
науковці як Ф. Гіддінгс, М. Ковалевський, 
К. Маркс, Т. Парсонс, П. Сорокін, Г. Спенсер, 
Ф. Тьонніс, А. Шютц. 

Серед сучасних дослідників вклад в 
розробку теми соціальної солідарності 
зробили Дж. Александер, І. Домурат, 
А. Етіционі, Е. Колерс, М. Лем, Р. Патнем, 
Р. С’єрра, та інші. 

В Україні темі соціальної солідарності 
приділяють увагу у своїх роботах 
Л. Бевзенко, Н. Бойко, О. Злобіна, А. Зоткін, 
І. Мартинюк, М. Паращевін, О. Резнік, 
Н. Соболєва, М. Шульга. 

Виклад матеріалу. Соціальна 
солідарність – це інтеграція і її ступінь або 
тип, притаманні суспільству або групі. 
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Основа соціальної солідарності змінюється 
від простих суспільств до більш 
складних [3, с. 238]. У сучасному суспільстві 
інформація як основний ресурс та 
інформаційний обмін грають визначну роль, 
зокрема в процесах соціалізації його членів. 
В основі соціальної солідарності як базовий 
елемент вбачається доступ до сучасних 
каналів обміну інформації. Сьогодні 
доводиться говорити про інформаційні, 
мережеві спільноти. Мережева будова 
групової та міжособистісної комунікації 
робить індивіда все більш осілим в 
соціальній мережі. Як зазначає в одному зі 
своїх інтерв’ю М. Кастельс: «Люди можуть 
спілкуватися один з одним, сперечатися, 
організовуватися, висувати гасла – ось що 
найголовніше. Адже Інтернет в сучасному 
суспільстві рівносильний електриці в 
індустріальному суспільстві, все працює 
через соціальні мережі, через комп'ютерні 
мережі. Перервати процес неможливо» [4]. У 
мережевих спільнотах солідарність виникає 
не тільки на основі необхідності в розділі 
праці, механічного виконання обов'язків, а 
також на основі усвідомлення 
«спорідненості» індивідів в одній спільноті. 

Органічна солідарність в індустріальному 
суспільстві вимагає простої взаємодії між 
людьми на основі поділу праці. Згідно своїм 
бажанням людина освоює те чи інше 
ремесло, стаючи одним з «органів» 
суспільного організму. З розвитком масового 
виробництва в індустріальному суспільстві 
людина стає все більш залежною від 
органічної солідарності. Робітник на конвеєрі 
вже не може самостійно виробляти і 
реалізовувати свій продукт праці. Він лише 
частина «органу», який взаємодіє з багатьма 
іншими великими системами, що створюють 
все більш складні продукти. Вихід із системи 
органічної солідарності можливий, але також 
пов'язаний з наслідками. Залишаючи 
структуру суспільства, людина або ставала 
частиною іншої структури, або дуже швидко 
перетворюється на маргінала.  

Однак людина інформаційного 
суспільства менш залежна від інших. Її 
«знаряддя праці» можуть перебувати у 
приватній власності, використовуючи 
інформаційно-телекомунікаційні мережі, 
людина може поширювати продукт своєї 
праці серед багатьох споживачів. Але 
міжособистісна взаємодія нерівномірна. 

Інтенсивність вище серед людей з близькими 
цінностями, світоглядом, ідеями, ідеалами, 
що призводить до зближення, створення 
внаслідок цього в загальній соціальній 
мережі комунікацій кластерів, що відповідає 
в соціальному просторі мережевим 
спільнотам. Логічним здається питання: якою 
в сучасному трансформаційному суспільстві 
постає органічна солідарність, які вона має 
особливості в інформаційному суспільстві. 

В рамках цього питання Латур, 
звертаючись до ідей Г. Тарда, говорить про 
актуальність дієслова «мати» в порівнянні з 
дієсловом «бути». Поява Web змінила все на 
користь саме цього дієслова: «мати друзів, 
профіль і т.ін.» стає набагато більш 
актуальним ніж «бути» [5, с. 72]. Так, можна 
спостерігати феномен взаємодопомоги в 
процесі комунікацій в соціальній мережі між 
профілями друзів. Диференціація пріоритету 
передачі інформації проходить не стільки за 
рахунок новизни або виключної важливості, 
скільки за рахунок особистих прохань членів 
мережевих спільнот, за принципом 
«мережевої солідарності». Це може бути 
прохання до мережевого співтовариства 
надати допомогу в пошуку, розповсюдженні 
або створенні якої-небудь інформації, 
висловити схвалення матеріалу або 
фотографії, прокоментувати повідомлення, 
розмістити на своїй сторінці пост друга, а 
також проголосувати за його прохання. Така 
допомога не вимагає великих матеріальних 
або часових витрат, однак сприяє посиленню 
комунікаційних зв'язків, процесів 
самовідтворення в співтоваристві, зміцнює і 
перешкоджає розпаду спільноти.  

Окрім того в рамках мережевих 
спільнот виникають нові соціальні ролі: 
контент-мейкери, івент-агенти, редактори 
постів, можна казати окремо про хєйтерів та 
«німих» членів співтовариства, котрі також 
виконують свої певні функції. Завдяки 
виникненню таких нових ролей можна казати 
про видозмінену соціальну взаємодію між 
членами суспільства. 

«Мережева» солідарність – феномен, 
властивий інформаційному суспільству, який 
не може розцінюватися як винятково 
позитивне або негативне явище, але потребує 
особливої уваги сьогодні, так як активно 
продовжує розвиватися та створювати все 
нові особливості, які характерні для нового 
типу суспільства. 
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STRATEGY OF ECONOMIC 
INTEGRATION OF UKRAINE IN THE EU 

AT THE PRESENT STAGE 
 

International experience suggests that the 
process of modification in integration is taking 
place. This thesis focuses on the terms 
«traditional» and «deep integration». The latter 
is defined as a certain degree of comprehensive 
liberalization according to the four freedoms 
principle, reduction and elimination of non-tariff 
barriers in trade that is accompanied by the 
gradual convergence of the regulatory field, 
commercial sphere and enforcement mechanism. 
The main elements of this concept are as 
follows: standards and technical regulation, 
liberalization of trade in services, customs 
cooperation, investment policy, competition 
policy, intellectual property rights protection, 
enforcement of commitments and dispute 
resolution [1]. 

The level of integration with the EU is in 
line with acquired community transposition. It is 
proven that deep integration is being observed 
even in primary free trade agreements with 
Mediterranean countries. It also exists in the 
customs union with Turkey though it is also 
quite limited [2]. 

More advanced integration models like 
alternative bilateral integration with Switzerland 
and the European Economic Area demonstrate 
their dynamic nature, restriction in autonomy of 
national policies, joining EU programs and 
agencies.  

 The process of new members joining the 
Union is characterized by the acceptance of 
almost all requirements and commitments of the 

EU. This is explained by political motivation. 
The negotiation process pointed out EU 
priorities in several areas of acquis which 
restricted the flexibility of negotiations. 
However, concessions are acceptable if they do 
not violate the functioning of the Common 
Market. The implementation of acquis in new 
member states stipulated a lock-in effect for 
reforms. Foreign direct investment served as a 
mechanism for restructuring and a source of 
modernization, assisted in minimizing the cost 
for implementation of EU standards. The 
comparative analysis of transition indicators 
across economies in transition proved that new 
EU members accomplished reforms and 
established a market economy more successfully 
than former Soviet states, especially Ukraine [3]. 

The focus is placed on the role of interest 
groups in the development and enforcement of 
EU polices. The types of stakeholders are 
analyzed and organized into the system. It’s said 
that stakeholders began to effect the European 
Commission’s negotiation position. We have 
analyzed the position of BUSINESSEUROPE 
regarding negotiations on a free trade agreement 
with Ukraine. We think the necessity for 
Ukrainian stakeholders to participate where 
possible in lobbying activity [4].  

The ultimate goal of EU membership has 
been declared since Ukraine obtained its 
independence in 1991. However, the analysis of 
modern conditions suggests that the country is 
not ready to undertake the commitments of a 
member state in view of its economic, legislative 
and institutional development. We stresse that 
Ukraine requires a thoroughly defined program 
to develop its European integration without 
official membership of the EU [5]. 

The new enlarged agreement has the status 
of an association agreement, which sets out the 
principles of political association and economic 
integration. We emphasize that the status of an 
association agreement has nothing to do with the 
prospects for membership.  

The formula of deep free trade (FTA+) 
provides for a certain degree of flexibility 
regarding coverage and depth of acquis 
transposition. The scope of integration is directly 
linked to the problem of funding. A survey of 
available sources to finance the European 
integration has brought out a significant 
mismatch of financial assessments for 
implementing acquis with the current stay of 
play. Analysis of EU aid provided to Ukraine 
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has shown ineffective institutional coordination 
in Ukraine.  

The key specificity of the Ukrainian model 
of integration with the EU is the establishment 
of a list of directives for implementation within 
the framework of sectoral cooperation. We have 
proved that this innovation could ensure a lock-
in effect for reforms in the country. The 
development of efficient integration model is to 
be in line with following six fundamental 
principles: deep integration concept, selective 
and flexible acquis transposition, tariff 
bounding, asymmetric liberalization, EU 
commitments, fixed transition periods.  

The analysis of the current stay of play in 
the specific areas of negotiation process results 
in developing a list of recommendations that 
cover such policy domains as tariff 
liberalization, rules of origin and accumulation 
of technical regulation, government 
procurement, competition policy, state aid, 
protection of intellectual property rights, trade in 
services, ecological norms transposition, etc.  

 
References : 

1. Шнирков О. І. Торговельна політика 
Європейського Союзу: монографія. К. : 
КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. 152 с. 

2.  Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і 
глобальні проблеми сучасності: навч. 
посіб. К.: КНЕУ. 2016. 204 с. 

3. Lisbon Strategy. URL : 
www.efta.int/eea/lisbon-strategy (дата 
звернення 05.04.2019). 

4. Сунгуровський М. Проблеми і 
перспективи європейської інтеграції 
України: стан напередодні Вільнюського 
самміту. Національна безпека і оборона. 
2018. № 6. С. 49–56. URL: 
http://razumkov.org.ua/uploadsSD143_2018_
ukr.pdf (дата звернення 12.03.2019) 

5. Звіт про виконання Порядку денного 
асоціації та Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом (за 
2018 рік). URL: 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publi
sharticle?art_id=248115804&cat_id=2477494
88 (дата звернення 12.03.2019) 

 
Рекомендовано до друку  

– к. е. н., доцентом Ніколаєвим Ю. О. 
 
 
 

УДК  327:930.2 
 

Карлевіц М. О. 
 

КІНЕЦЬ ІСТОРІЇ, ЧИ КІНЕЦЬ ЄВРОПИ? 

 
У своїй відомій праці «Кінець історії» 

Ф. Фукуяма стверджував, що поширення в 
світі ліберальної демократії західного зразка 
як найбільш ефективної моделі розвитку 
держави фактично означає кінець 
ідеологічних протистоянь, глобальних 
конфліктів і воєн. Втім, гібридна війна Росії 
проти Заходу, Брексіт, посилення Китаю, 
непередбачувана політика Трампа і 
зростання популістичних та 
націоналістичних настроїв в Європі свідчить 
про передчасність висновків відомого 
політолога. Одним із важливих питань, що 
постає сьогодні, це чи є майбутнє у 
ліберальних демократій в умовах посилення 
автократичних режимів, популістичних та 
націоналістичних політичних сил? Або Захід 
вже ідеологічну війну Росії та Китаю? 

Пройшовши досвід двох світових воєн, 
безлічі жертв та відновлення світової 
економіки, людство дійшло висновку, що 
розвиток світової спільноти за нормами 
ліберальної демократії західного зразка є 
найбільш ефективним шляхом. Саме цю 
точку зору в своїй відомій праці «Кінець 
історії» відстоює Френсіс Фукуяма, 
американський політолог японського 
походження. Особливо це стало зрозуміло 
після колапсу СРСР, розпаду блоку 
соціалістичних держав та зростаючий вплив 
західної культури. Фукуяма стверджує, що 
таким чином ми стали свідками завершення 
протистояння різних ідеологій, глобальних 
конфліктів та воєн.  

Універсальність ліберальної демократії 
зумовлюється декількома факторами: 
▪ Був привнесений той універсальний 
набір цінностей та моральних норм, які 
підходять більшості людей та не ставляться 
під питання: цінність людського життя, 
повага до прав людини, бажання її до 
визнання, задоволення внутрішнього 
відчуття справедливості (цей чинник 
виокремлено ще Фукуямою). Але, у свою 
чергу, від соціуму також вимагається бути 
відповідальними та свідомими членами 
громадянського суспільства. Ідея 
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самоцінності індивіда - його автономії та 
свободи, права і можливості самому 
визначати життєві цілі, обирати напрями 
особистої  відповідальності; 
▪ Принципи вільного ринку та 
економічного ладу, які змогли створити 
небачений раніше рівень матеріального 
добробуту. Ідея вільних індивідуального і 
групового підприємництва, ринку і 
конкуренції, що дозволяють людині 
реалізувати свою ініціативу не тільки в 
економічному житті, а і в усіх сферах 
суспільних відносин; 
▪ Розповсюдження західної культури; 
▪ Вільні вибори органів влади, 
створення системи стримування і противаг, 
рівність громадян перед законом; 
▪ Толерантність щодо інакомислення і 
захист прав нацменшин [7]. 

Не секрет, що сьогодні ліберальна 
демократія, та Європейський Союз 
переживають не найкращі часи. Перед ЄС та 
США, як оплотами ідеології ліберальної 
демократії в світі стоїть багато викликів, 
які висвітлені у найбільш провідних 
видавництвах, такі як Bloomberg, The New 
York Times тощо. 
▪ Масові виступи та страйки у Франції через 
підвищення тарифів на дизельне пальне, та 
через не рівноцінну увагу до біженців, що 
заполонили вулиці країни [1]; 
▪ Вихід Великобританії зі складу ЄС; 
▪ антиєвропейські настрої таких країн, як 
Італія, Угорщина та інші, зумовлені 
погіршенням рівня економіки, що, в свою 
чергу, є наслідком санкцій проти Росії; 
▪ загострення стосунків з США [4]; 
▪ відсутність єдиного лідера, або групи 
лідерів в ЄС, які могли б задати вектор 
спільного розвитку [2]. 
Серед причин можна виділити наступні: 
▪ Глобалізація та розвиток технологій. Через 
це зникає велика кількість професій, 
більшість із них втрачають свою 
актуальність. Світ змінюється швидше, ніж 
ми встигаємо до нього звикнути. Таким 
чином, людям варто вміти швидко 
адаптуватися до нових умов та бути 
спроможними відповідати сучасним 
стандартам. 
▪ Економічна політика. Багато країн ЄС 
мали, та мають торгові відносин з РФ. 
Починаючи з 2014 року, РФ піддалась 
великій кількості санкцій з боку світового 

товариства, що не могло не відзначитись на 
економічних показниках усіх сторін. Саме це 
поглиблює дискусію щодо послаблення 
санкцій з боку ЄС. 
▪ Надмірний лібералізм у міграційній 
політиці та збільшення кількості мігрантів з 
країн Ближнього Сходу мали як позитивні, 
так і негативні наслідки для країн ЄС, що не 
може не турбувати корінне населення.  

Ліберальна демократія не є статичною за 
своєю природою. Світ знаходиться на межі 
економічної кризи і питання лише – чи зможе 
ліберальна демократія, як ідеологія 
протистояти викликами, що стоять перед 
нею? Не секрет, що за економічною кризою, 
в соціумі збільшуються або популістські, або 
тоталітарні настрої. Навіть в умовах 
зростання правих ідей, саме через причини, 
які були перераховані спочатку, у ЛД є 
майбутнє. Інше питання – це те, яким саме 
чином буде вона адаптуватися до сучасних 
реалій нашого світу. Незважаючи на 
протиріччя, які існують і в ЄС, і між ЄС та 
іншими країнами, це все одно є лише одним 
із шляхів розвитку ідеології.  

Життєздатних альтернатив цій ідеології 
на сьогоднішній день не існує. З плином 
історії, люди мали змогу бачити різні 
ідеології, зміну різних режимів, коли при 
владі були і популісти, і диктатори та тирани.  

Повертаючись до питання щодо того, 
чи програє ідеологія ліберальної демократії 
авторитарним ідеологіям Китаю та Росії, 
неодмінно виникає зустрічне питання - яка 
саме ідеологія авторитаризму? Яку саме 
ідеологію пропагує Росія? Або Китай? Згідно 
з російською Конституцією, РФ є 
демократичною державою, яка не має 
офіційної ідеології. Якщо говорити з приводу 
Китаю, то китайською ідеєю є розвиток 
держави шляхом розвитку соціалізму. Якщо 
ми і говоримо про протистояння між заходом 
та сходом, то скоріш у економічній площині, 
ніж у ідеологічній.  

Підбиваючи підсумок, та відповідаючи 
на питання, можна сказати про те, що 
боротьби ідеологій між сторонами немає як 
такої, і скоріш треба звернути більшу увагу 
на економічне протистояння. 

Повертаючись до питання 
протистояння ідеології, необхідно визначити 
яка ідеологія протистоїть ліберальній 
демократії. В даній ситуації більш 
актуальним можна назвати цивілізаційне 
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співіснування представників різних культур. 
Цивілізація, як вважав Семюель Гантінгтон, 
це культурна спільнота, яка визначається 
загальними як мова, історія, релігія, цінності 
та суспільні інститути. В сучасному світі 
ідеологічні протистояння відходять на 
другий план та більш релевантними є 
цивілізаційні світогляди. 

 
 

Список використаних джерел : 
1. Friedman T. L. The End of Europe? The New 

York Times. December 12, 2018. 
URL: https://www.nytimes.com/2018/12/18/o
pinion/europe-france-economy.html (дата 
звернення 11.03.2019) 

2. Karnitsching M. It`s the End of Europe as We 
Know It (and it feels fine). Politicp.Eu. 
URL: https://www.politico.eu/article/europe-
eu-emmanuel-macron-yellow-jackets/ (дата 
звернення 11.03.2019) 

3. Haas R. Europe in Disarray. Project 
Syndicate. December 12, 2018. 
URL: https://www.projectsyndicate.org/comm
entary/growing-threats-to-n--haass-2018-
12?barrier=accesspaylog (дата звернення 
11.03.2019) 

4. Champion M. Disarray in Europe and US 
leaves a Hole Where «The West» Was.  
Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.co
m/news/articles/2018-12-16/and-u-s-leaves-a-
hole-where-the-west-was (дата звернення 
11.03.2019) 

5. Milbank D. Its Official. We lost the Cold 
War. The Washington Post. December 12, 
2018. URL: https://www.washingtonpost.com
/opinions/its-official-we-lost-the-cold-
war/2018/12/ 21/1c3b52b0-0565-11e9-b5df-
5d3874f1ac36_ 
story.html?noredirect=on&utm_term=.ad9e28
084745 (дата звернення 11.03.2019) 

6. Krastev I. After Europe : An Interview with 
Ivan Krastev. Journal of Democracy. May 10, 
2017. URL: https://www.journalofdemocracy.
org/after-europe-interview-ivan-krastev/ (дата 
звернення 11.03.2019) 

7. Фукуяма Ф. Конец истории и последний 
человек. Пер. с англ. M. Б. Левина. M. : 
ООО «Изд-во ACT», 2004. 588 с. 

 
Рекомендовано до друку –  

– к. політ. н., доцентом Сіновець П. А. 

 
 

УДК  339.9 
 

Сізокрилов М. В. 
 

АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ З ЄС : 
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ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Угоду про асоціацію України з ЄС 
було підписано в 2014 року При цьому, 
спочатку (21 березня) була підписана 
політична частина Угоди (її підписав 
тодішній прем’єр-міністр України 
А. Яценюк), а вже потім (27 червня) – 
економічна частина угоди, яку підписав 
тоді Президент України П. Порошенко. 
Угода про асоціацію вступила в силу 
1 вересня 2017 року. 

Економічна частина угоди 
передбачала створення Зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС. Поглиблена 
та всеохоплююча зона вільної торгівлі між 
Україною та ЄС – це широкомасштабна за 
змістом торговельна угода, яка спрямована 
на зменшення та скасування тарифів, які 
застосовуються сторонами щодо товарів, 
лібералізацію доступу до ринку послуг, а 
також на приведення українських правил 
та регламентів, що стосуються бізнесу, у 
відповідність правилам та регламентам ЄС 
з метою забезпечення вільного руху 
товарів і послуг між двома сторонами та 
взаємного недискримінаційного ставлення 
до компаній, товарів і послуг на території 
України та ЄС. Угода про зону вільної 
торгівлі України з ЄС набула чинності з 
1 січня 2016 року.  

У відповідь на створення Зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄС 
Російська Федерація скасувала Зону 
вільної торгівлі між Україною та РФ та 
ввела обмеження щодо України.  

ЗВТ передбачає лібералізацію 
торгівлі як товарами, так і послугами, 
лібералізацію руху капіталів та до певної 
міри – руху робочої сили.  

Відмінною рисою ЗВТ Україна – ЄС 
є програма адаптації регуляторних норм у 
сферах, пов’язаних з торгівлею, до 
відповідних стандартів ЄС. Це повинно 
сприяти усуненню нетарифних (технічних) 
бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС та 
забезпечити розширений доступ до 
внутрішнього ринку ЄС для українських 
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експортерів і навпаки – європейських 
експортерів до українського ринку. Таким 
чином, поглиблена та всеохоплююча ЗВТ 
має забезпечити інтеграцію економіки 
України до внутрішнього ринку ЄС.  

За даними аналітичного порталу 
«Слово і діло» від 12 січня 2016 р. щодо 
Угоди про зону вільної торгівлі між 
Україною та ЄС очікуються як позитивні, 
так і негативні наслідки.  

Серед позитивних наслідків: 1) за 
статистикою, більше 50 % українських 
підприємців очікують на позитивні 
результати протягом одного року; 
2) більше 75 % українським підприємствам 
не загрожує жорстка конкуренція з 
європейськими виробниками, що 
спростить торгівлю з ЄС; 3) після відміни 
ввізного мита на європейські товари на 
внутрішньому ринку України очікується 
зниження їх цін на 5–15 %.  

Серед негативних наслідків: 
1) найбільших збитків від зони вільної 
торгівлі з ЄС отримає українське 
машинобудування. 2) всій українській 
продукції доведеться пройти адаптацію 
згідно європейських норм. 

За даними Представництва України 
при ЄС та Європейському співтоваристві з 
атомної енергетики щодо торговельно-
економічного співробітництва України з 
ЄС протягом п’яти років загальний обсяг 
торгівлі товарами та послугами між 
Україною та ЄС склав 49 317,1 млн. 
доларів. У 2018 р. обсяги українського 
експорту до країн ЄС становили 
23 032 млн. доларів, що на 14,3 % 
перевищило показник попереднього року. 
Імпорт з країн ЄС у 2018 р. дорівнював 
26 285,1 млн. доларів, що на 12,7 % 
перевищило показник за відповідний 
період попереднього року. У двосторонній 
торгівлі зберігалося негативне сальдо у 
розмірі 3 253,1 млн. доларів.  

Тобто, фактично, можна зробити 
висновок, що наявність ЗВТ з ЄС не йде на 
користь України, тому що більшість 
товарів не пристосована до європейського 
ринку, продукція більш пристосована для 
ринку РФ та СНД на даний період часу. 
Тому, для України було б найбільш 
вигідним варіантом наявність двох зон 
вільної торгівлі. Перша – з ЄС, а друга – з 
РФ. Але на даному етапі такого просто не 

може бути через певні політичні 
обставини.  
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State regulation is an indispensable 

condition for the development of the agrarian 
sector of the economy. State regulation of the 
agricultural sector in the EU countries is based 
on Common Agricultural Policy. The objectives 
of CAP set for the period 2014–2020 are 
[1, p. 11] : general objectives – viable food 
production, sustainable management of natural 
resources and climate action, balanced territorial 
development; specific objectives – enhance farm 
income, improve agricultural competitiveness, 
provide environmental public goods, pursue 
climate change mitigation and adaptation, 
maintain agricultural diversity across the EU. 

Three general objectives, in turn, are 
intended to ensure the Europe 2020 objectives of 
smart, sustainable and inclusive growth. 

CAP is based on two concepts so-called 
«pillars». Pillar 1 is production and trading pillar 
[2, p. 257]. It regulates support measures within 
the Common Market and includes a single 
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payment system and a system of payments per 
unit area of cultivated land. It includes direct 
payments to help farmers to deal with volatile 
market prices and weather conditions. Pillar 2 is 
social structural pillar [2, p. 257]. It solves the 
issues of integrated development of rural areas, 
increasing the competitiveness of the EU 
agricultural industry and improving the 
environment and quality of life in rural areas. 
According to this concept, measures to finance 
less conducive territories are taken. Except 
content, there is one more important diversity 
between these two concepts – Pillar 1 
expenditure is 100 % financed from the EU 
budget, whereas Pillar 2 expenditure is 
cofinanced with the Member States. CAP is 
intended to support EU production efficiency 
and food security by using mechanisms of 
subsidies and stabilization of food price on at a 
minimal level. But all these arrangements 
require funding. 

Spending on EU agricultural policy takes 
the form of Union expenditure through the EU 
budget and Member State (national) 
expenditure. At the present time, CAP is taking 
about 40 % of the overall EU budget. However, 
the share tends to fall, started since the 1980s 
(when the share was 70 %) [1, p. 14].  

There are 2 agricultural funds that cover the 
cost of CAP. They are the European Agricultural 
Guarantee Fund, which finances Pillar 1, i.e 
direct support to farmers and market 
management measures, and The European 
Agricultural Fund for Rural Development, 
which finances Pillar 2 measures.  

So, developed farm support system in EU 
leads to heavily dependence of agricultural 
income on the direct payments received under 
the CAP. On average across the EU, Pillar 1 
direct payments account for 28 % of agricultural 
factor income; when Pillar 2 payments such as 
agri-environment payments and compensatory 
payments for farming in areas of natural 
constraints are added, the total rises to 33 %.  

The most significant, in the question of 
interdependence, CAP`s instrument is direct 
payments. Researches show that the share of 
market income in farm net income represents 
only 38 %, while direct payments have 
accounted for 47 % and other public transfers 
15 % (over the period 2004–2013). But the 
positive moment is that such huge dependence 
presented not on all farms. The level of 
dependency changes from occupation of farm. 

Thus influence of direct payments on 
horticultural farms is 7 %, vineyards – 9 %, pig 
and poultry farms (granivores) – 22 %. While at 
the same time payments account for 70 % of the 
income on «other grazing livestock» farms 
(predominantly beef and sheep) and 61 % on 
mixed farms [1, p. 45]. 

However, there can be positive production 
and trade effects in the long-run due to direct 
payments. It is possible because payments 
reduce the volatility of income and the fear of 
risks that, in turn, gives the ability of farmers to 
invest in new more efficient production 
technologies and methods. Moreover, wealth 
effects on reducing financial limitations on 
borrowing in banks.  

Direct payments, providing opportunities 
for farmers to improve production by using 
researches and new technologies, also may have 
a positive effect on efficiency and productivity 
of farms. This is confirmed by the study of 
Kazukauskas, Newman, and Sauer (2014) of 
Danish, Dutch and Irish farms. But there is one 
more option of interdependence between direct 
payments and efficiency. Earlier research of Zhu 
and Lansink, who analysed German, Dutch and 
Swedish farms over the period 1995-2004, 
shows that the share of subsidies in total farm 
revenues (i.e. degree of subsidy dependence) 
had a significantly negative impact on technical 
efficiency [1, p. 45].  

This effect occur in case when subsidies 
withdraw a motivation to perform well, because 
income already high. To make a conclusion 
about these different effects, it should be said 
that negative one took place before the reform in 
2005. But the change of the partially-coupled 
subsidies to decoupled payments has eliminated 
this negative effect till nowadays. 

Common Agricultural Policy measures 
essentially can affect different household`s 
processes, especially production and trade. 
That`s why the problematic of this issue is 
important and actual, especially in line with 
obtaining experience for Ukraine. 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В 
УКРАИНЕ 

 
Социально-экономические реформы 

всегда должны иметь целью экономический 
рост страны и способствовать 
благосостоянию всех жителей в равной мере, 
нежели какой-либо определенной группе 
людей. Если оба эти условия соблюдаются, 
можно рассчитывать на эффективность этих 
реформ и в будущем [1].  

Сравнивая ВВП на душу населения 
Украины с ЮАР, Сенегалом и Намибией, 
можно отметить, что даже в этих 
африканских странах, которые мы привыкли 
считать не прогрессивными, этот показатель 
выше. ВВП на душу населения в ЮАР в 
4 раза больше, чем в Украине. Так, можно 
определить качество экономического роста и 
эффективность тех изменений, которые были 
проделаны до сих пор.  

По коэффициенту Джини можно 
определить справедливость распределения 
доходов в обществе. Он показывает, что в 
Украине неравенство увеличилось почти в 
полтора раза с момента получения 
независимости. Такой уровень показателя, 
как 0,359, определяет неравномерность 
распределения доходов в пределах 
государства. Индекс коррупции также 
разоблачает качество распределения доходов. 
В Украине он очень высок и до 2003 года он 
был вдвое больше соответствующих 
показателей стран Центральной Европы. 

Причина такой большой разницы 
состоит, скорее всего, в различиях структуры 
чиновничьего и других бюрократических 

аппаратов, которые в Украине чрезвычайно 
не функциональны.  

Чтобы способствовать занятости и 
равномерному экономическому росту, и 
перераспределению доходов населения, 
необходима децентрализация. Для того, 
чтобы органы местного самоуправления 
могли осуществлять свои собственные 
проекты, им необходима собственная 
налоговая база. Система распределения 
доходов от налогообложения должна стать 
наиболее прозрачной. Это касается всех 
систем госаппарата на всех уровнях. Должны 
быть определены виды или доли налогов, на 
которые будет распространяться их 
автономия. Проблема с недостаточным 
притоком прямых инвестиций также 
решается через процесс децентрализации, 
ведь стране нужны не только вливания 
капитала в металлургию, где не используется 
много трудовых ресурсов, но и в другие 
ответвления производства и сектора услуг, 
где возможно трудоустроить больше граждан 
и развивать отрасли таким путем. Вливания 
капитала через инвестиции поможет также 
наладить ситуацию с платежным балансом и 
облегчить ситуацию с внешним долгом, 
сократить напряжение, связанное с курсовой 
разницей.  

Так как уровень бедности в стране до 
сих пор не уменьшается, необходимо 
развитие среднего и малого бизнеса. Именно 
малые и средние предприятия являются 
двигателем развитой экономики – повысить 
уровень жизни. Успех азиатских стран, 
которые развиваются быстрее всех других 
регионов на данный момент, состоит именно 
в хороших условиях для МСП и их 
количество заметно растет.  

Бюрократизация препятствует 
созданию и развитию МСП. Проверяющие, 
коррупция, сложности с получением 
лицензий: все эти проблемы нужно решать 
напрямую – сокращением контроля, 
регламентированием полномочий и 
сдерживанием своеволия инспекций на 
основе реальных фактов и нарушений. 
Структура финансовых рынков должна стать 
более разнообразной, чтобы появилась 
конкуренция в банковской системе и 
достойный фондовый рынок. Банки не 
должны полностью владеть предприятием и 
не должны иметь возможности кредитовать 
предприятия, которыми они отчасти владеют, 
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так как это ведет к финансовому кризису и 
повышает рискованность.  

Из-за того что в Украине не 
эффективная ставка налогообложения, 
предприятия не готовы ее выплачивать и как 
результат – плохая собираемость налогов в 
бюджет, где они должны играть немалую 
роль. Компенсировать снижение налоговых 
ставок в общей сложности на 5 % можно 
расширением круга налогоплательщиков или 
же диверсификацией налогов.  

Такие аспекты социальной жизни как 
образование, медицина и пенсионная 
система, также нуждаются в 
переосмыслении. На данный момент 
украинцы либо пользуются услугами 
частных медицинских учреждений, либо 
прибегают к вознаграждению в конвертах на 
разных уровнях обследования и лечения. 
Наилучшим выходом, стало бы определить, 
какие услуги мы действительно можем 
предоставлять бесплатно, учитывая 
экономическое положение в стране, а все 
остальное должно стать платным в 
официальном порядке. Такой порядок 
поможет обеспечить качественные базовые 
бесплатные услуги и при этом урегулировать 
цены на остальные, что, скорее всего, будет 
дешевле и надежнее оплаты на руки. 
Появиться возможность поднять зарплаты 
медработникам, развить схему 
субсидирования лечения для населения.  

Качество человеческого капитала и 
качество образования в Украине, находиться 
под угрозой серьезной деградации. 
Начальное, среднее и высшее образование 
нуждаются в финансовой поддержки, чтобы 
избегать коррупции и модернизироваться в 
ногу со временем. Безусловно, начальные 
ступени образования должны быть 
бесплатными и доступными для всех, но 
существует также возможность разработки 
хорошей схемы платных отделений 
обучения, либо тарифов за обучение в 
старшей школе государственного образца. 
Стоит отметить, что школы хорошего уровня 
все равно оплачиваются родителями в 
некоторой мере, а выводя эти суммы на 
общий уровень можно обеспечить достойные 
условия для всех учреждений и привлечь 
молодых специалистов обратно в отрасль. 

Дифференциация в пенсионной 
реформе состоит в первую очередь в 
определении обязательной и добровольной 

воли сбережений. Для нынешнего населения 
пенсионного возраста важно сохранить 
минимальный уровень выплат. Для той 
группы населения, которой чуть за 40, важно 
привить осознание того, что пенсионные 
выплаты нельзя будет считать достаточными 
для жизни в старости, поэтому люди 
среднего возраста и молодежь должны быть 
обучаемы инвестированию. Развитие 
частных фондов пенсионного страхования 
критически важно. «Пролетарии», «парии», 
«обездоленные», количество которых 
ежегодно увеличивается на тысячи людей, 
должны быть привлечены к государственным 
работам, либо пособия должны быть 
увеличены. Принятие решений можно также 
децентрализовать. Нельзя умалить важность 
демографического, социального и 
финансового анализа в этом случае. 
Солидарную систему пора начинать 
разгружать, ведь соотношение скоро может 
превысить 1 к 1 [2].  

Сокращение численности экономически 
активного населения стоит останавливать не 
только экономическим развитием, но и 
просветительской работой в области 
здорового образа жизни и профилактики 
болезней, в том числе ВИЧ/СПИД. Все эти 
вызовы сегодняшней Украины только на 
первый взгляд «количественные». В 
действительности их корни глубоко уходят в 
саму социальную организацию общества, где 
не существует доверия к власти.  

Безусловно, важно сохранить 
европейскую модель интеграции Украины 
как наибольший стимул к модернизации 
экономики [3]. Кроме того, важно сохранить 
и нарастить инициативную роль Украины в 
торговых отношениях с Россией, Китаем и 
Индией, где вырос спрос на украинскую 
металлургию. Во время интеграции в 
мировое сообщество стоит обращать 
внимания на те моральные ценности 
свободы, равенства, демократии и 
солидарности, которые мы разделяем. Кроме 
того, интеграцию стоит рассмотреть с 
исторической и рыночной, экономической 
точки зрения. 
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Країни Вишеградської групи 
відображають зусилля країн Центрально-
Cхідного Європейського регіону 
співпрацювати в ряді галузей, що становлять 
інтерес у рамках загальноєвропейської 
інтеграції. Чехія, Угорщина, Польща та 
Словаччина сприймають свою співпрацю як 
виклик, а їх успіх є найкращим доказом 
здатності інтегруватися і в такі структури, як 
Європейський Союз. 

У торгово-економічній політиці країни 
Вишеградської групи вирішили скористатися 
перевагою свого географічного положення та 
орієнтувати товарні потоки на один з 
найбільших світових ринків – ЄС.  

Основними сегментами в експорті та 
імпорті товарів країн Вишеградської групи є 
машини, обладнання, хімічна промисловість, 
металургійна продукція, продовольчі товари 
та сільськогосподарська сировина.  

Для Польщі 2017 рік – це п'ятий рік 
поспіль, коли в країні було зареєстровано 
профіцит у торгівлі товарами та послугами в 
цілому. Це також був третій рік поспіль, в 
якому Польща зафіксувала надлишок у 
торгівлі товарами [1]. Що стосується Чехії, 
то у даній країні відбулася девальвація 
національної валюти, що погіршило торговий 

баланс у короткостроковому періоді, а потім 
збільшило зростання обсягів експортованих 
товарів у 2016–2018 роки. Угорщина 
збільшила експорт через корекцію випуску 
автомобільної промисловості, після слабкої 
діяльності. У торговому балансі Словаччини 
за 2015–2017 роки результати погіршились 
через збільшення імпорту інвестиційних та 
споживчих товарів.  

За підсумками 2017–2018 років можна 
зробити висновок, що, завдяки заходам країн 
Вишеградської групи, прийнятим щодо 
стимулювання зовнішньої торгівлі, її обсяги 
перевищили докризовий рівень і зростають.  

На основі регресійного аналізу 
виявимо ступінь впливу деяких факторів на 
показники торгівлі країн Вишеградської 
групи. Скористуємося показниками Польщі, 
так як економіка даної країни – найбільша 
економіка регіону. Передбачувана модель 
має наступний вигляд:  

 
Exp= α + β1*Imp + β2*FDI + β3*ExR 
+ β4* Inf + β*Gov, 

де 
Exp – експорт товарів, млн. дол. США,  
Imp – імпорт товарів, млн. дол. США,  
FDI – прямі інвестиції до країни, млн. 
доларів США,  
ExR – валютний курс, дол. США, 
Inf – інфляція,  
Gov – державні витрати, млрд. польських 
злотих. 

Для можливості більш детального 
аналізу і отримання більш достовірних 
результатів у регресійній моделі 
користуємося даними з 1999 по 2018 рр. 

Таким чином, після виявлення не 
значимих факторів, остаточно отримана 
наступна залежність: 

 
Exp = – 0,673*Imp + 0,333*Gov 
(t Imp = -9,833***), (t Gov = 4,869***) 
R² = 0,993 = 99,3 %, F = 1339,638 

 
Дана регресійна модель вказує на те, 

що найвпливовішим показником є імпорт 
товарів, оскільки при його збільшенні на 1 ст. 
відхилення експорт товарів Польщі 
зменшиться на 0,673 ст. відхилення. При 
збільшенні державних витрат на 1 ст. 
відхилення експорт товарів країни 
збільшиться на 0,333 ст. відхилення. 
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У Польщі та Угорщині послуги 
займають вагоме значення та обсяг експорту 
послуг зростає з кожним роком. Однак Чехія 
та Словаччина мають недостатньо розвинену 
транспортну інфраструктуру в порівнянні з 
іншими країнами-членами ЄС, що впливає на 
невеликі показники в торгівлі послугами. 

Із основних завдань, які вирішувалися 
урядами країн ЦСЄ в процесі системної 
трансформації, стало формування 
національних ринків цінних паперів, які 
відіграють важливу роль в акумуляції 
капіталу для інвестицій у реальний сектор 
економіки, сприяючи, таким чином, 
раціональному розміщенню фінансових 
ресурсів [2].  

Саме через це на сьогоднішній день у 
платіжному балансі спостерігаються високі 
доходи прямих іноземних інвесторів у 
Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині, та 
високі доходи нерезидентів від портфельних 
та інших інвестицій, результатом чого є 
негативний баланс первинних доходів.  

Основу національних господарств 
Вишеградської групи становлять малі та 
середні підприємства, інвестиційна активність 
яких нижча за європейські та іноземні 
компанії.  

Цей факт обмежує можливості 
розвитку вітчизняного сектору, оскільки 
погіршує перспективи країн-членів в 
отриманні доходів від інвестицій.  

Структура інвестицій країн 
Вишеградської групи є досить цікавою та, як 
вже відзначалось раніше, характеризується 
великим припливом ПІІ.  

Польща є лідером серед країн 
Центрально-Східної Європи за обсягами 
припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ), 
що не дивно: польська економіка – 
найбільша економіка регіону. Однак в 
розрахунку обсягу ПІІ на душу населення 
Польща поступається багатьом своїм 
сусідам.  

Серед чотирьох країн лише Угорщина 
має позитивне значення сальдо фінансового 
рахунку через додатнє сальдо прямих, 
портфельних та інших інвестицій, яке 
формується переважно за рахунок виведення 
активів іноземними інвесторами з країни, що, 
вірогідно, пов’язано із політичною 
нестабільністю в країні в останні роки .  
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Розвиток елементів інформаційного 

суспільства та впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій є актуальним 
стратегічним завданням і 
загальнонаціональним пріоритетом в 
більшості країн сучасного світу, оскільки 
динамічний, сталий розвиток інформаційної 
сфери є фундаментальною підставою 
підвищення конкурентоспроможності країни 
на міжнародній арені та якості життя її 
громадян. Важливе значення в цьому аспекті 
набуває розвиток електронної комерції.  

За статистикою, майже 7 з 10 
європейців здійснювали онлайн-покупки 
протягом 2017 року. В цілому, частка 
онлайн-покупців постійно зростає, причому 
найвищі пропорції знаходяться у вікових 
групах у віці від 16 до 24 років і 25–54 років 
(71 %). Проте частка онлайн-покупців доволі 
різниться у кожній із 28 країн ЄС, 
починаючи з 23 % користувачів у Румунії та 
86 % у Сполученому Королівстві. 
Найпопулярнішим типом товарів та послуг, 
придбаних європейцями в інтернеті були 
одяг та спортивні товари (64 % покупців), 
подорожі та відпочинок (53 %). Споживачі 
віком від 16 до 24 років найактивніше 
купували одяг та спортивні товари (71 %), у 
віці 25-54 років – товари для дому (50 %) та 
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старшої вікової групи (55–74) переважно 
купували в режимі онлайн подорожі та 
відпочинок (57 %) [1].  

 

 
 
Мал. 1. Частка європейців, що купували 
онлайн протягом 2017 року. 
Джерело: Складено автором за даними [1]. 

 
Стосовно витрат, найбільша частка 

електронних покупців (40 %) купила товари 
чи послуги на загальну суму 100–499 євро. 
Інтернет-магазини дуже популярні в ЄС. 
Споживачі цінують зручність та можливість 
купувати будь-який час будь-якому місці, 
отримуючи доступ до більш широкого кола 
продуктів, порівнюючи ціни та обмінюючись 
інформацією про товари з іншими 
споживачами. 

До чинників впливу на електронну 
комерцію можна віднести стать, вік, рівень 
освіти та ситуацію у сфері зайнятості. Так, 
серед чоловіків частка інтернет покупців 
дещо більша ніж серед жінок (69 % та 66 % 
відповідно), люди віком 25–34 роки є більш 
активними електронними покупцями (77 %), 
ніж інші вікові групи. 8 із 10 користувачів 
інтернету з вищою освітою у 2 рази частіше 
здійснюють електронні покупки ніж люди з 
низьким рівнем освіти. Зайняте населення 
(73 %) та студенти (70 %) частіше 
користуються онлайн-магазинами, ніж 
пенсіонери, неактивне населення або 
безробітні. Серед них частка тих, що 
здійснюють інтернет покупки – 54 % та 52 %. 

Як зазначалось, найпопулярніші 
онлайн-покупки – одяг та спортивні товари. 
На рисунку 2 видно, що більшість 
споживачів купують переважно одяг та 
товари для спорту (64 %), туристичні 
послуги (53 %), товари для дому (46 %), 
квитки на заходи (39 %), книги, журнали та 
газети (34 %). Менш активно вропейці 
купують онлайн телекомунікаційні послуги 

(19 %), комп'ютерну техніку (18 %), ліки 
(13 %) та матеріали для електронного 
навчання (6 %) [2]. 
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Мал. 2. Частка покупок здійснених онлайн 
у розрізі у 2017 році 
Джерело: Складено автором за даними [2]. 

 
Інтернет став важливим компонентом 

зв'язку у всьому світі між маркетологами, 
рекламодавцями та клієнтами. Веб-сайти 
активно зацікавлюють клієнтів до пошуку 
інформації та покупки товарів або послуг, як 
в інтернеті, так і в автономному режимі. 
Отже, підприємства збільшують свою 
присутність в інтернеті та вдосконалюють 
свою рекламну практику, щоб наявні та 
потенційні клієнти бачили рекламу з 
релевантним та значущим для них вмістом. 
Розглянемо статистику підприємств за 
2017 рік, які використовують платну 
інтернет-рекламу в Європейському Союзі. 
Більшість підприємств (77 %) ЄС мають веб-
сайт, і одне з чотирьох (25 %) підприємств 
використовувало інтернет-рекламу в 
2017 році. 78 % підприємств надали перевагу 
контекстній рекламі, тобто збирали та 
використовували інформацію з інтернет-
сторінок, що переглядали користувачі. 
Більше половини (53 %) підприємств ЄС, які 
надають житлові послуги, використовували 
інтернет-оголошення; переважна більшість із 
них (83 %) використовували методи 
контекстної реклами [3]. 

Інтернет-реклама використовується не 
тільки компаніями, які займаються продажем 
в інтернеті, а й тими, що продають в 
автономному режимі. Прагнучи максимально 
збільшити прибутки та ефективність своїх 
оголошень, компанії постійно розробляють 
інноваційні методи реклами, 
використовуючи найсучасніші цифрові 
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технології. Сьогодні, підприємства проводять 
свою маркетингову кампанію в інтернеті та 
практикують використання цільових методів 
реклами, що збільшує ймовірність того, що 
рекламні маркетингові повідомлення 
досягнуть потрібної аудиторії. З цією метою 
підприємства використовують технології, 
вбудовані в веб-сайти та програми, які 
вибирають рекламу на основі вмісту веб-
сторінок. Це широко відома практика 
контекстної реклами в інтернеті. Браузери 
для доступу до інтернету використовують 
служби геолокації, які надають корисну 
інформацію для націлювання на відповідні 
реклами, наприклад, про ресторани поблизу. 

За останні 15 років інтернет витіснив 
традиційні засоби масової інформації – 
телебачення та радіо, а також друковані 
засоби – журнали та газети. Ринок інтернету 
пропонує ряд нових або розширених послуг, 
зокрема, у сфері маркетингу та реклами. У 
2017 році приблизно 25 % підприємств ЄС, в 
яких працює не менше 10 чоловік, 
повідомили про використання інтернет-
реклами. Серед країн-членів ЄС в 2017 році 
інтернет-реклама активно використовувалася 
на Мальті (46 %), Швеції (42 %), Данії 
(40 %), Ірландії, Литві та Фінляндії (всього 
33 %), менш активно інтернет-рекламою 
користувалися на підприємствах Румунії 
(12 %), Португалії (15 %), Франції та Італії 
(18 %), Болгарії та Угорщини (19 %) [4]. 

 

 
Мал. 3. Частка підприємств у країнах 

Європейського Союзу, що користувались 
рекламою в інтернеті 

Джерело: Складено автором за даними [4]. 
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ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ 

БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день в України 
гостро стоїть питання підвищення довіри 
населення до Національного Банку України 
та комерційних банків, бо саме депозитна 
активність впливає на підвищення обсягу 
кредитів комерційних банків у реальний 
сектор економіки та, як результат, стимулює 
економічне зростання. Однак, слід зазначити, 
що на сьогоднішній день українські банки 
при збільшенні обсягів депозитів, все одно 
недостатньо збільшують обсяги 
кредитування бізнесу. За останні п’ять років 
доля корпоративних кредитів у банківських 
активах зменшилась з 54 % до 30 % [1]. 
Офіційні дані НБУ демонструють, що частка 
кредитів наданих малому та середньому 
бізнесу в Україні менша 10 % від кількості 
кредитів, наданих юридичним особам.  

За статистичними даними НБУ [2], 
найбільш значними кредиторами суб’єктів 
господарювання, що займаються 
економічною діяльністю виступають АТ КТБ 
«Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ 
«Укрексімбанк», АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», АТ «Укрексімбанк», АТ «Сбербанк», 
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ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Украсиббанк», 
АТ «ОТП Банк», АТ «Креді Агріколь Банк».  

Згідно до класифікації видів 
економічної діяльності (КВЕД) [2], 
найбільша частка кредитів у 2018 році була 
надана на «Роздрібну торгівлю, крім торгівлі 
автотранспортними засобами та 
мотоциклами» – АТ КТБ «Приватбанком»; 
«Оптову торгівлю, крім торгівлі 
автотранспортними засобами та 
мотоциклами» – АТ КТБ «Приватбанком» та 
АТ «Укрексімбанком»; «Операції з 
нерухомим майном», «Виробництво 
харчових продуктів» та «Постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря» – АТ «Ощадбанком» та «Сільське 
господарство, мисливство та надання 
пов'язаних із ними послуг» – 
АТ «Райффайзен Банком Аваль». 

До основних факторів, що стримують 
кредитування бізнесу відносяться наступні: 

1) банкам складно оцінити фінансовий 
стан суб’єктів господарювання та їх 
платоспроможність через відсутність 
прозорих та якісних звітностей [3]; 

2) за відсутності звітності достатньої 
якості та інформації про успішне ведення 
бізнесу, банки можуть вимагати якісну 
заставу у великих обсягах для зменшення 
своїх кредитних ризиків. Але виникають 
труднощі, бо малий чи середній бізнес 
зазвичай не володіє заставою належної якості 
та розміру. А також існують труднощі, 
пов’язані зі справедливою оцінкою застави; 

3) високі ризики неповернення 
кредитів та труднощі при стягненні 
заборгованості підвищують відсоткову 
ставку. Питома вага непрацюючих кредитів 
складає 54,6 %. Частка непрацюючих 
кредитів в загальному числі кредитів 
корпоративному сектору досягла 57 % [4]. 

Отже, відповідно до усього 
вищесказаного, можна зробити висновок, що 
станом на сьогоднішній день в Україні 
надається недостатня кількість кредитів 
комерційними банками бізнесу для 
забезпечення сталого економічного розвитку. 
До основних факторів, які викликають у 
українських банків високий ступень 
остереження входять: висока тінізація 
бізнесу, недостатня прозорість 
бухгалтерського обліку підприємств, ризики 
неплатоспроможності та неповернення 
кредитів, високі облікові ставки, 

недостатність довгострокових депозитів для 
забезпечення довгострокових кредитів та 
відсутність у малих та середніх підприємств 
належного обсягу застав. Таким чином, для 
збільшення обсягів кредитування та 
прискорення темпів економічного зростання 
необхідний пошук шляхів детінізації бізнесу 
та зменшення його ризикованості. 
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Прямі закордонні інвестиції – це шлях 

до оздоровлення економіки, збільшення 
кількості робочих місць. Сусідня з нашою 
країною Польща стала на європейський шлях 
і зробила привабливі для інвестицій умови.  

Економіка в Польщі зараз є однією з 
найбільш швидкозростаючих. Згідно з 
офіційними статистичними даними, Польща 
знаходиться серед  найбільших отримувачів 
прямих іноземних інвестицій у світі. 
Найбільш прибутковими в плані притоку 
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прямих іноземних інвестицій були 2014 та 
2015 роки, після чого сальдо зменшилося, бо 
країна почала збільшувати об’єми інвестицій 
за кордон (табл. 1). Основними 
конкурентними перевагами Польщі є: 
стабільне економічне зростання, велика 
кількість податкових пільг, вигідне 
географічне положення та ринок збуту.  

 
Таблиця 1 

Динаміка сальдо прямих іноземних 
інвестицій за 2008-2017 роки [1]   
 Україна Польща 

2008 -9,9 -9,9 
2009 -4,65 -8,09 
2010 -5,75 -8,87 
2011 -7,01 -13,67 
2012 -7,19 -6,03 
2013 -4,07 -4,2 
2014 -0,29 -12,9 
2015 -3,01 -10,15 
2016 -3,26 -4.39 
2017 -2,59 -6,46 

 
У складеному Світовим банком 

рейтингу «Doing Business 2017» [2], Польща 
зайняла 24-е місце серед 190 країн, а в 
доповіді «FDI Intelligence» – перше місце в 
Європі і третє в світі (після Китаю і США) за 
привабливістю вкладень у виробництво [3]. 

Внутрішній ринок збуту в Польщі є 
одним з найбільших в Європі, адже в цій 
країні мешкає близько 40 мільйонів чоловік. 
Також важливим фактором є кваліфікована 
та конкурентоспроможна робоча сила. 

Аналізуючи данні по прямих 
інвестиціях в Україну, можна побачити, що 
після кризи зацікавленість інвесторів почала 
відновлюватися, але докризові темпи 
припливу прямих іноземних інвестицій все 
ще не досягнуті. На шляху до притоку 
закордонного капіталу стоять проблеми з 
корупцією, судовою системою і захопленням 
влади  олігархами. Порівняно швидко 
покращити ситуацію можливо, нприклад, 
шляхом пом’якшення податкового 
адміністрування та валютних обмежень.  

Для того, щоб надолужити втрачені 
темпи росту прямих інвестицій, українська 
економіка конче потребує інвестицій, які в 
2014-му та 2015-му роках були на рекордно 
низьких рівнях, – і найбільше потрібні саме 
прямі інвестиції, тобто відкриття команій 

іноземцями, побудова нових заводів, фабрик 
та агрокомплексів.  

Згідно с даними SWOT-аналізу 
(табл. 2) видно, що Україна має дуже сильну 
природну та кадрову базу для подальшого 
зростання, але зараз основними проблемами 
країни є великий рівень корупції і 
олігархічна влада в країні, яка не зацікавлена 
в приході іноземних гравців на український 
ринок, які будуть складати конкуренцію 
компаніям олігархів.  

Таблиця 2 
SWOT-аналіз (складено автором) 

S W 
1. Багаті природні 
ресурси. 
2. Унікальне 
географічне і 
геополітичне 
положення. 
3. Українці - освічена, 
працездатна нація. 
Вищу освіту мають 
понад 50 % населення 
України. 

1. Антисоціальна 
олігархічна формація 
суспільних відносин. 
2. Корупція. 
3. Високий рівень 
тіньової економіки. 
4. Слабка роль 
України в 
геополітичних 
розкладах. 

O T 
1. Боротьба з 
корупцією. 
2. Перехід в ще більш 
відкриту форму 
економіки. 
3. Верховенство права. 

1.Зміцнення 
олігархічної системи 
суспільних відносин. 
2.Наростання 
соціальних 
конфліктів в країні. 
3.Триваюче падіння 
економіки України. 
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Понятие «границы» в эпоху 
глобализации утрачивает жесткость и 
системность. Она становится подвижным, 
гибким, зависит от контекста происходящих 
процессов и приобретает множество 
смысловых оттенков. В современном 
политическом пространстве наблюдается 
уход от границ как от четкого разграничения 
территорий. Однако, государства оставляют 
за собой право контролировать режимы 
границ, моделируя конфигурацию 
пространственных систем и форм 
взаимодействия потоков товаров, капиталов, 
рабочей силы и информации.  

Существующие модели пограничных 
режимов, преследуют разные цели. 

Режим «открытой» границы (open 
border) устанавливается для обеспечения 
свободного передвижениями между 
различными юрисдикциями. Пограничный 
контроль может быть ограничен как 
следствие отсутствия возможности надзора 
за границей ка в случае между Бангладешем 
и Индией, или в результате преднамеренного 
законодательного решения, которое 
ориентировано на интенсификацию и 
упрощение условий взаимодействия в 
политической системе.  

Одним из ранних примеров «открытой» 
границы является созданный в 1952 году 
Северный паспортный союз или 
Свальдбардский договор, устанавливающий 
открытую границу для особой территории 
Шпицбергена. Примером является 
Шенгенское соглашение между 
большинством членов Европейского 
экономического пространства или режим 
границ в Андском сообществе. 

С режимом «открытой» границы 
связывают рост угроз национальным 
системам безопасности: неконтролируемый 
приток нелегальных мигрантов, сокращения 
масштабов радиационного мониторинга 
грузовых потоков между странами, 
террористическая трансграничная угроза 

Условно «открытой» границей 
считается режим, который позволяет 
свободное перемещение, если оно отвечает 
набору условий. Выполнение этих условий 
ограничивает применение пограничного 
контроля, применяемого в иных случаях и 
определен соглашением или международным 
правом. Условно «открытые» границы 
требуют фиксирование права на особые 
условия. Например, граница между 
Ирландией и Великобританией или между 
Россий и Белоруссией. Эти две страны 
допускают неограниченное перемещение 
своих граждан режим «opt-out». При этом 
иностранцам не разрешается использовать 
неконтролируемый переход и для них 
проверки на границе сохранены. 

Степень «открытости» границы 
определяются: формой проведения 
паспортного контроля для граждан 
различных стран; наличия системы 
взаимного признания виз, например, в «зоне 
путешествий», или между «общей зоной 
передедвижения» и «шенгенской зоной». 
Такая форма «фильтрации» позволяет 
компенсировать недостатки режима 
«открытой» границы. 

Например, в 2004 году в ЕС было 
создано Европейское агентство по 
оперативному сотрудничеству на внешних 
границах (FRONTEX). Оно координирует 
действия государств-членов по охране 
внешних границ ЕС, содействует 
организации общих действий по возврату 
нелегалов, поддерживает беженцев в 
критических ситуациях, организовывает 
сотрудничество приграничных государств.  

Контролируемая граница позволяет 
перемещение людей между различными 
юрисдикциями, но ограничивает и 
контролирует эти перемещения. 
Документирование и регистрация 
перемещений в этом случае предполагает: 
визовый контроль, дактилоскопический 
контроль и др. Контролируемая граница 
требует какого-либо барьера, как условия 
усложняющего перемещение: естественного 
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(пролив, море, река, горы) или 
искусственного (забор, стена, вал). 
Большинство международных границ в 
соответствии с законодательным намерением 
имеют тип контролируемой границы. 

В рамках этого режима 
разрабатывается система «умных границ» 
(замена пограничников сканерами). 
Программа планировалась быть введенной в 
2018 году. Она состоит из двух частей: 
«Системы въезда-выезда» (EES) и «Программы 
зарегистрированных путешественников» 
(RTP). Последняя предполагает, что не-
граждане стран ЕС, часто посещающие эти 
государства, смогут получить карту со 
специальным чипом, где будет храниться 
информация. Нужно приложить карту к 
автомату на границе и дать отпечаток пальца. 
EES должна регистрировать биометрические 
данные приезжающих граждан из третьих 
стран, а также информацию о том, как долго 
они могут находиться на территории. Эти 
сведения будут получать пограничные 
службы всех стран ЕС. 

Механизмом упрощения пересечения 
границы для людей, живущих в 
приграничной зоне используют «малое 
приграничное движение». Жители 
приграничной зоны получают возможность 
регулярно пересекать границу без виз для 
пребывания в приграничной зоне второго 
государства. Такие поездки могут иметь 
социальные, культурные, семейные, а также 
оправданные экономические причины (не 
являющиеся прибыльной деятельностью).  

Закрытая граница (closed border) – это 
граница, предотвращающая перемещение 
между юрисдикциями. Эти границы имеют 
заборы, стены (непреодолимые препятствия), 
в которых закрыты пограничные переходы. 
Самыми известными примерами закрытой 
границы является демилитаризированная 
зона между Северной Кореей и Южной 
Кореей, между США и Мексикой 

Режим пограничной зоны 
ограничивает свободное передвижение и 
охраняется. Если рядом с границей есть 
достопримечательность, интересующая туристов, 
она остается вне зоны. Такая граница 
сохраняется на Кипре. Она делит турецкую и 
греческую общины острова. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что границы – это форма 
выражения большой политики.   
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В КОНТЕКСТІ ВІЙН ІДЕНТИЧНОСТІ 
В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 
Шістнадцять років тому в 2002 р. 

історик Святослав Каспе в статті «Імперія під 
ударом. Кінець дебатів про політику і 
культуру», перебуваючи під враженням 
подій 11 вересня, написав, що Світ, який в 
нинішньому стані легітимізує себе як 
універсальний, хоча і неоднорідний «простір 
без кордонів», вперше зіткнувся з 
«внутрішнім партизаном», який прагне 
свободи і тероризує «напівфантастичними 
погрозами».  

Автор, слідуючи логіці С. Хантінгтона, 
передрік «кінець дебатів про політику і 
культуру, і початок боїв – оскільки і 
політика, і культура, знову підключені до 
сфери абсолютних цінностей і через них 
тісно пов'язані, будуть тепер полем бою» [4].  

Все це, означає зростання «культурних 
війн», введення «жорсткої процедури 

https://books.google.com.ua/books?id=TYXtBAAAQBAJ&printsec=frontcover
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ідентифікації» своїх» і «чужих» (для 
визначення межі дії політкоректності); 
проведення «політики скорочення 
плюралізму, релятивізму і терміпості», 
«прагнення увігнати в рамки стандартів», 
«радикальне урізання маргінальних, 
автономних від центрального ціннісного 
комплексу культурних просторів, в яких було 
можливо комфортне існування в режимі «ні 
нашим, ні вашим».  

Здійснення передбаченого не змусило 
чекати. За останні півтора десятка років 
проекти просторової реструктуризації все 
активніше стрясають світову архітектуру, 
спираючись на меморіальну індустрію. 

Східноєвропейський цивілізаційний 
Лімітроф виявився в епіцентрі перетворень 
як найбільш постраждалий від систем 
зовнішнього управління.  

У підсумку, ряд східноєвропейських 
країн, рухомі тінями власного «Великого 
минулого», не лише критикують 
«універсальну культуру» але й бавляться 
популістською політикою побудови «нового 
регіонального центризму». 

Популістські провокації, по-дитячому 
збудований шантаж, апеляції до статусу 
«жертви історії» лежать в основі 
«меморіальної політики» Східноєвропейських 
держав, що активно застосовують новітні 
практики коммеморації.  

Cьогодні це питання є квінтесенцією 
кризовості відносин, які складаються між 
державами Східної Європи. 
1. Комеморація – це пам'ять виокремленного 
покоління, яка виникає в умовах 
співіснування виокремленного покоління та 
має об’єднати суспільство;  
2. У вузькому сенсі слова, комеморація – це 
уввічнення пам'яті про події: спорудження 
пам'ятників, організація музеїв, визначення 
знаменних дат, свята, масові заходи і багато 
іншого. Це можуть бути і різні артефакти, і 
ідеї, і тексти – все те, що позиціонується як 
меморіальна діяльність [3, с. 82]; 
3. У широкому сенсі, комеморація – це все 
те, що пов'язує людину з її минулим; 
4. Колективна ідентичність – це 
соціальнопсихологічний феномен, який 
відносить людину в рамках існуючого 
суспільства за шкалою «свій – чужий»;  
5. За словами Гусевої І. І.: «Формування 
колективної ідентичності – складний процес, 
але одним з найважливіших компонентів є 

уявлення про спільне минуле, загальна 
пам'ять» [2, с. 78]. 
6. Комеморація – спирається на домінуючу та 
усталений соціально-культурний фундамент 
пам’яті суспільства.  
7. Коли вгасає домінуюча комеморація – цей 
період охарактерезовується «колективною 
амнезією» під час якої, суспільство може 
знаходиться на переломному моменті 
існуванні; 
8. В суспільстві може існувати декілька 
комемораційних наративів: а) Договірна 
комеморація – вбудовування в модель історії 
усіх значущих моментів з різних історичних 
подій, які мають вкрай полярні оцінки в 
суспільстві; б) Символічний конфлікт – 
протистояння декілька комеморативних 
практик, практики «Гегемонії» – 
домінуючого наративу в суспільстві; 
9. «Контр-пам'ять» – це альтернативна 
«пам'ять» історії в рамках існуючого 
суспільства.  

За останні десятиліття, як вказує 
А. Ассман, склалися дві характеристики 
меморіальної політичної практики: 
1) переважання негативних подій в 
порівнянні з позитивними; 2) переважання 
пам'яті про жертви в порівнянні з пам'яттю 
про злочинців.  

При цьому, віктимізація в процесі 
створення «місць пам'яті» і «культури 
пам'яті» виявилася не стільки ознакою кризи 
колективного розвитку, скільки 
маніпулятивним способом залучення уваги 
шляхом домагання на роль жертви з метою 
отримання привілеїв, економічних 
преференцій і політичного впливу.  

Віктимізація пам'яті і статус жертви 
перетворює вигодонабувача (міноритарні 
групи, народи, що самовизначаються) в 
«залежного», де пам'ять служить наркотиком, 
що підсилює залежність, посилюючи 
ідентифікаційний розкол, що тягне негативні 
політичні наслідки. 

Проти маніпулювання статусами 
«жертв» і проти меморіальної політичної 
індустрії було направлено «Заклик з Блуа» 
2008 р., коли П'єр Нора – глава асоціації за 
«Свободу історії» і дванадцять його 
прихильників, закликали до створення руху 
«За Свободу історії» проти цензури та 
меморіальних законів.  

У своєму зверненні П. Нора висловив 
стурбованість «небезпекою ретроспетівної 
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моралізації історії та встановленням цензури 
над інтелектуальною сферою... Історія не 
повинна бути рабою сучасності і 
оформлятися під диктовку версій пам'яті, що 
протистоять одна одній. У вільній державі 
політичній владі не належить право 
визначати, що є історичною істиною і 
обмежувати свободу історика під загрозою 
юридичних санкцій... У демократичній 
державі свобода історії – свобода 
всіх» [1, c. 154]. 

Незважаючи на заклик інтелігенції, 
популістські уряди продовжують розвивати 
та втілювати практики комеморації, які 
стають формою введення «війн 
ідентичностей», формою мобілізації 
населення, в умовах відсутності власної 
реальної політичної ідеології.  
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Актуальність теми обумовлена виходом 

у цей час двосторонніх відносин Російської 
Федерації й Угорщини на новий рівень 
взаємодії. Розвиток відносин з Росією є 
пріоритетним завданням зовнішньоекономічної 
стратегії Угорщини. Користуючись 
повноправним членством у ЄС, Угорщина 
намагається використовувати всі можливі 
важелі для проведення політики 
економічного співробітництва з Росією. 
Росія, в свою чергу, бачить в Угорщині 
партнера при проведенні переговорів з 
Європейським Союзом і посиленні свого 
впливу як у Європейському Союзі, так і в 
регіоні Центральної та Східної Європи. 

Пріоритетними сферами двосторонньої 
взаємодії є паливно-енергетичний сектор і 
атомна енергетика Угорщини. 

У січні 2014 року була укладена 
міжурядова угода про співробітництво в 
сфері мирного атома будівництво, що 
передбачає, двох нових енергоблоків АЕС 
«Пакш». Віктор Орбан підписав з 
Володимиром Путіним цю угода за кілька 
місяців до виборів 2014 року з метою 
закріплення власних позицій на них. Слід 
зазначити, що з тих часу як Орбан був 
переобраний прем'єр-міністром в 2010 році, 
він неодноразово зазнавав критики відносно 
авторитаризму, порушенню демократичних 
прав і воль, критиці за обмеження свободи 
слова, незалежності судової влади, 
небажання брати участь у плані Єврокомісії 
по розселенню біженців. За допомогою 
добудування АЕС Орбан розраховував на 
підвищення власної популярності як лідера: 
економіка Угорщини потребувала нових 
енергетичних потужностей.  

Росія ж переслідує свої мети в 
двосторонньому співробітництві. У першу 
чергу дана угода допомагала Росії зміцнити 
свій вплив на енергетичному ринку 
Центральної й Східної Європи. Так само 
важливим завданням для Росії було 
збереження залежності Угорщини від 
російського газу, тому що в останнє 
десятиліття відбувалося поступове 
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ослаблення енергетичної залежності 
Європейського союзу від Росії. Саме тому 
Росії була вигідно будь-яка довгочасна газова 
угода. Але найголовніше завдання полягало у 
використанні члена Євросоюзу в якості 
майданчика для настання проти 
Європейського союзу і його санкцій. 

Віктор Орбан неодноразово відзначав 
про нераціональність продовження санкцій 
проти Росії. Зацікавленість Угорщини в цім 
питанні обумовлена тим, що в результаті 
антиросійських санкцій угорська економіка 
понесла значні втрати. Поряд із цим Орбан 
відзначав, що не можна говорити про швидке 
зняття санкцій з Росії. Угорщина має лише 
умовний вплив у Європейському союзі. 
Останнє слово завжди залишається за 
більшими членами Європейського Союзу, які 
наполягають на санкціях проти Росії. У свою 
чергу, Владимир Путін відзначав, що західні 
санкції допомогли Росії підняти виробництво 
в ряді складних галузей. 

В 2015 році були погоджені умови 
поставок російського газу в Угорщину. 
Причина по якій Угорщина зацікавлена 
безпосередньо в російських поставках газу 
полягає в непевності Угорщини в 
стабільності поставок газу через Україну. 
Великомасштабна мета Угорщини насправді 
полягає в намірі стати газовим центром у 
Центральній Європі. 

У цілому, зараз відносини Росії й 
Угорщини можна розглядати як досить 
стабільні. Сторони звертають пріоритетна 
увагу на ті напрямки, де в них є точки 
дотику. У першу чергу це сфери 
врегулювання міжнародних конфліктів і 
криз, просування високих технологій і 
інновацій, паливно-енергетичний сектор. 

Слід зазначити, що потрібно розглядати 
варіант ослаблення проросійської політики 
Орбана, у зв'язку з потеплінням відносин 
Угорщини й США. Головним важелем, за 
допомогою якого Орбан сподівається 
зустрітися особисто із Трампом, став 
конфлікт Угорщини з Україною. Поки Віктор 
Орбан вишиковує свою політику 
лавірування, значна частина суспільства й 
опозиція відкрито виступають проти 
проросійської орієнтації Угорщини. 
Імовірним може стати факт, що з відходом з 
посади Віктора Орбана, закінчиться й 
проросійська орієнтація Угорщини. 
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Політичний процес в Україні протягом 

2014–2016 рр., що відбувався на тлі опору 
російській агресії, рельєфно окреслив слабкі 
місця вітчизняної політичної системи.  

Зокрема, ключовою проблемою у ці 
роки залишилася роз’єднаність політичних 
еліт, які не змогли консолідуватися в умовах 
зовнішньої загрози та законодавчо 
забезпечити оперативне реформування 
структур центральної і місцевої виконавчої 
влади, в т. ч. дискредитованих співпрацею з 
режимом Януковича, участю у репресіях 
проти учасників Революції гідності, 
колабораціонізмом.  



 
 

119 

Водночас вакуум політичної 
відповідальності був значною мірою 
заповнений активністю громадянського 
суспільства: волонтерським рухом на 
підтримку Збройних Сил [1], формуванням 
експертних середовищ із вироблення та 
просування реформаторських законодавчих 
ініціатив, об’єднанням активістів діаспори 
для прориву інформаційної блокади та 
боротьби з російською пропагандою в 
Європі, роботою незалежних ЗМІ з викриття 
зловживань і корупції на місцевому та 
центральному рівнях. 

Окрім загострення давно існуючих 
політичних проблем, російська гібридна 
агресія породила низку нових викликів для 
внутрішньополітичної стабільності України. 
Найбільшу загрозу стабільності політичної 
системи формує винесення внутрішнього 
питання про зміну засад конституційного 
устрою на міжнародний рівень. Починаючи 
зі спільної декларації за підсумками 
переговорів у Женевському форматі [2], а 
згодом у «Протоколі за підсумками 
консультацій Тристоронньої контактної 
групи стосовно спільних кроків, спрямованих 
на імплементацію Мирного плану 
Президента України П. Порошенка та 
Президента Росії В. Путіна» [3] та 
«Комплексі заходів з виконання Мінських 
домовленостей» [3], Росія активно лобіює 
ідею зміни державного устрою України 
шляхом внесення змін до Конституції. 
Інспіровані Росією дебати з приводу 
«особливих умов» розраховані на 
провокування місцевих еліт, насамперед у 
прикордонних областях із широким 
представництвом національних меншин, до 
розпалювання сепаратистських настроїв, 
міжетнічної та міжконфесійної ворожнечі та 
підготовки населення до протестних, 
насильницьких дій. У 2015–2016 рр. в 
Україні активізувалися рухи на підтримку 
«автономізації» тих чи інших територій [4]. 

Головною перепоною для реалізації 
такого сценарію може стати лише 
запровадження норм, які сприятимуть 
більшій прозорості діяльності політичних 
партій, підтримуватимуть широке 
представництво та відкриту конкуренцію 
політичних сил і встановлюватимуть межі 
депутатської недоторканності. На місцевому 
рівні, в рамках реформи децентралізації, має 
бути збережено повноваження місцевих 

органів виконавчої влади щодо припинення 
незаконних і неконституційних рішень 
місцевих рад та запроваджено механізм 
політичної відповідальності шляхом 
розпуску таких рад. Терміново має бути 
поставлене питання про зміну змішаної 
виборчої системи на пропорційну систему 
відкритих партійних списків, яка б 
стимулювала політичні партії висувати 
кандидатури, що користуються підтримкою 
на місцях. Варто врегулювати питання 
відповідальності народних депутатів за 
порушення присяги, зокрема внаслідок участі 
у діях, які загрожують демократії, 
суверенітету та територіальній цілісності. 
Зокрема, під поняття порушення присяги 
варто підвести свідомі дії щодо порушення 
регламенту Верховної Ради, особливо під час 
ухвалення законів [5]. 

Отже, у наш час агресія зі сторони Росії 
має прояви у багатьох сферах, зокрема у 
внутрішній політиці, що призводить до 
негативних наслідків та настроїв. У цьому 
випадку постає потреба щодо конкретних дій 
зі сторони влади, задля того, щоб зберегти 
недоторканість та мир на території держави.  
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ВІДНОСИНАХ 1985–1987 РР. 
 

Исследования советско-американских 
отношений в 1985–1987 гг., вылившиеся в 
подписание Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (РСМД) 
сохраняет практическое значение. 

Серьезное внимание проблемам 
сокращения стратегических вооружений и 
СОИ уделялось на встрече между 
М. С. Горбачевым и президентом США 
Р. Рейганом в Женеве 19–21 ноября 1985 г. В 
Женеве обсуждался вопрос о 50 % 
сокращении стратегических наступательных 
вооружений. Дискуссия произошла по 
вопросу о соответствии СОИ советско-
американскому договору по ПРО 1972 г. 
Горбачев доказывал, что она противоречит 
содержанию этого договора. Рейган – 
всячески этого не признавал и был против 
такого подхода. Он не отказывался от 
дальнейшей разработки СОИ, поскольку она 
приносила значительные политические 
дивиденды президенту и его команде. По 
стратегическим вооружениям никаких 
договоренностей добиться так и не удалось. 
Несмотря на такой результат событий, 
встреча определила тенденцию к 
продолжению начавшегося диалога между 
лидерами двух стран, которая была c 
успехом реализована 11–12 октября 1986 г. 
на встрече в Рейкьявике.  

Она была важнейшей составляющей в 
советско-американском переговорном 
процессе по стратегическим наступательным 
вооружениям. Американцам были 
представлены совершенно конкретные 
предложения. М. С. Горбачёв рассказывал: 
«Я предложил президенту, чтобы мы тут же, 
в Рейкьявике, дали обязывающие поручения 
своим министрам иностранных дел и другим 
соответствующим ведомствам подготовить 
три проекта соглашений, которые мы с 
Президентом могли бы потом подписать во 
время моего визита в Соединенные Штаты 
Америки. Первое – по стратегическому 
оружию – сократить его на 50 процентов и не 
меньше. Причем с таким расчетом, чтобы 

уже к концу века полностью ликвидировать 
это самое смертоносное оружие. Второе 
наше предложение относилось к ракетам 
средней дальности» [1, с. 12–13].  

Однако Рейган не шел на компромисс 
по вопросу о СОИ, по-прежнему 
рассматривая ее как важный фактор давления 
на СССР. Из-за того, что во время встречи не 
было достигнуто никаких договорённостей, 
не все в мире оценили её как успешную, и 
все же оба лидера смогли убедиться, что 
каждый из них искренне хочет предотвратить 
ядерную катастрофу. Это в какой-то степени 
позволяло ослабить конфронтацию. 

8 декабря 1987 г. во время 
официального визита М. С. Горбачева в 
США был подписан Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (РСМД), 
который является одним их ключевых 
договоров. Документ был подписан с целью 
минимизации опасности возникновения 
войны. Подписанный договор был не 
многосторонним, а двусторонним, то есть он 
касался только двух стран – СССР и США. 
Стоит отметить, что подписание Договора о 
РСМД было встречено общественностью 
неоднозначно. Были у Договора и твердые 
сторонники, но были и те, кто видел в нем 
только уступки с советской стороны, 
представлял его как утрату интересов 
национальной безопасности.  

США приостановили выполнение своих 
обязательств по этому договору 2 февраля, а 
4 марта 2019 г. – это вынужденно сделала 
Россия. С американской точки зрения, 
действующий договор якобы устарел и не 
отражает тех технических и геополитических 
перемен, которые произошли со времени его 
подписания. Кроме того, «нарушения» со 
стороны России, ослабляющие систему 
контроля над вооружениями, уже не могут 
быть оставлены без ответа. Выход из 
договора, считают в США, – это шаг, 
который позволит, в конечном счёте, прийти 
к такому пониманию положения в сфере 
безопасности, которое устроит обе стороны. 
Россияне считают, что США больше не 
заинтересованы в сохранении двухсторонних 
договоров. Обеспокоенность России по 
поводу нарушений договора, допускаемых 
американцами, в достаточной мере во 
внимание не принимается. Критика со 
стороны США недостаточно обоснована. 
Взаимные подозрения можно было бы 
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устранить на уровне экспертов и тем самым 
спасти Договор о РСМД. 

Многие российские эксперты считают, 
что реалии современного мира и интересы 
безопасности РФ могут потребовать 
возрождения группировки наземных ракет 
средней дальности. Другие называют договор 
соответствующим национальным интересам 
России, так как в случае прекращения его 
действия США получат возможность 
размещать РСД уже не в Западной Европе, 
как это было в 1983 г., а в Восточной. В этом 
случае их подлетное время будет настолько 
мало, что просто не оставит возможности для 
принятия решения об отражении нападения. 

Настало время, чтобы и США и Россия 
приступили к переговорам по сохранению 
РСМД и привлекли к нему все страны, 
обладающие этим классом ракет. 

Процесс разоружения представляет 
собой одну из важнейших проблем не только 
окончания «холодной войны», но и 
современности. Решение подобных вопросов 
определяет будущее всего человечества. 

 
Список использованных источников : 

1. Советско-американская встреча на 
высшем уровне. Рейкьявик, 11–12 
октября 1986 г.: Документы и материалы. 
М.: Политиздат, 1986. 64 с. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

ДОГОВОРА 
 
На сегодняшний день Европейский 

Союз можно с уверенностью назвать 
конфедеративным государством с присущим 
ему признаками, такими как территория, 
флаг, греб, гимн, органы государственной 
власти и другими. Однако, также одним 

важнейших признаков государства является 
наличие собственных вооруженных сил.  

Позиция ЕС относительно 
вооруженных сил изложена в статье 42 
Договоре о Евросоюзе: Общая политика 
безопасности и обороны является составной 
частью общей внешней политики и политики 
безопасности. Союз может прибегать к 
данным средствам при осуществлении 
миссий за его пределами с целью обеспечить 
поддержание мира, предотвращение 
конфликтов и укрепление международной 
безопасности в соответствии с принципами 
Устава ООН. Основой для выполнения этих 
задач служат потенциалы, предоставляемые 
государствами-членами. 
 Отдельно выделена позиция 
Евросоюза касательно членства государств 
НАТО: Общая политика безопасности и 
обороны включает в себя поступательную 
разработку общей оборонной политики 
Союза. Политика Союза в значении 
настоящего отдела не затрагивает особого 
характера политики безопасности и обороны 
некоторых государств-членов, она уважает 
обязательства, вытекающие из 
Североатлантического договора для 
отдельных государств-членов, которые 
считают, что их общая оборона реализуется в 
рамках Организации Североатлантического 
договора (НАТО), и является совместимой с 
общей политикой безопасности и обороны, 
установленной в этих рамках. 

На данный момент сотрудничество в 
военной отрасли внутри Евросоюза 
обеспечивают такие организации как 
Европейский комитет начальников штабов, 
Европейский корпус, Европейская 
Жандармерия и другие. Европейский Корпус 
был создан после франко-немецкого саммита 
в Ла-Рошели в 1992 году, он состоит из 
четырех европейских дивизий общей 
численностью около 60 тысяч человек. 

Для чего же Евросоюзу нужна 
собственная армия? Как уже было упомянуто 
ранее, вооруженные силы – это один из 
признаков государства. Что более важно – 
вооруженные силы это первый и самый 
необходимый инструмент отстаивания 
государственных интересов и 
имплементации собственной политики. 
Однако данный проект неизбежно столкнется 
с рядом проблем, которые предстоит решить 
государствам-членам ЕС.  
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Условием существования вооруженных 
сил на постоянной основе является наличие 
высокоразвитой иерархической системы, 
поэтому создание вооруженных сил ЕС 
невозможно без политической интеграции, а 
именно федерализации ЕС. Исходя из 
вышеизложенного следует вывод, что 
политическая и военная интеграция ЕС 
являются взаимосвязанными процессами.  

Cледующая проблема, с которой 
столкнется проект армии Европейского 
союза, имеет внешнеполитический характер 
– создание подобной организации станет 
прямым вызовом НАТО – появление у ЕС 
собственных вооруженных сил приведет к 
развалу Организации Североатлантического 
договора, ввиду разных внешнеполитических 
целей Вашингтона и ЕС и становлению 
Вооруженных сил Европейского союза и 
Военного блока США и их ближайших 
союзников как приемников НАТО. 

Далее, состав будущей армии ЕС 
неизбежно станет предметом споров – 
Восточная часть Евросоюза, а именно те 
государства, что присоединились к ЕС в 2004 
году и позднее, будут поддерживать создание 
мощной сухопутной армии, ввиду близости 
своих сухопутных границ к РФ, Западной же 
части ЕС выгодно создание мощного военно-
морского флота, подкрепленного десантными 
войсками, поскольку потенциальным театром 
военных действий может стать Средиземное 
и\или Балтийское Море. 

И наконец – необходимо будет решить 
проблему организационно-логистического 
характера, начиная от выбора официального 
языка и заканчивая стандартизацией 
вооружений. Последняя является 
необходимым условием нормального 
функционирования армии. К чему приводит 
ее отсутствие можно убедиться на примере 
Королевства Италии в период Второй 
мировой войны. С одной стороны, реформа 
ВПК потребует значительных финансовых 
вложений на первом этапе, однако в будущем 
приведет к сокращению военных расходов. 

Подводя итог, подобное событие по 
масштабу политических последствий будет 
сравнимо с разделением Римской Империи 
на Империю Запада и Востока и навсегда 
изменит геополитическую карту Европы. 

 
Рекомендовано до друку  

– к. політ. н., доцентом Покасєм М. С. 
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МЕРЕЖА ЗАГРОЗ  
В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ ТА В СВІТІ 

 І ШЛЯХИ МОЖЛИВОЇ ПРОТИДІЇ 
  

Дана доповідь присвячена основним 
проблемам безпеки Латинської Америки, що 
в сукупності формують «мережу загроз», 
руйнівний ефект якої сягає і інші держави. 
Автор переважно робить акцент на США, як 
головній протидії даним загрозам безпеки, і 
описує шлях, котрим рухались Сполучені 
Штати у намірі знищити «мережу загроз». 
Автор вважає цю тему актуальною через 
стрімкі кризові тенденції в Латинській 
Америці та масштабну зміну в політичній 
кон’юнктурі регіону. 

Сучасна позиція США стосовно 
ситуації в Латинській Америці та їх 
стурбованість питаннями безпеки в регіоні 
свідчать про зростання зацікавленості США 
в посиленні свого впливу і, водночас, 
зменшенню впливу головних супротивників 
– Китаю та Росії. 

Політичний клімат в Латинській 
Америці на даний момент набуває 
сприятливих для США рис. Обрання Жаїра 
Болсонару президентом Бразилії та Маурісіо 
Макрі президентом Аргентини забезпечує 
США більш широку платформу для 
здійснення своїх політичних намірів у 
Латинській Америці. 

Сучасна позиція президента США та 
Адміністрації щодо соціалістичного устрою, 
виражається у повному неприйнятті даної 
ідеології. Оскільки соціалізм сприймається 
як загроза міжнародному клімату, спроби 
його винищити вкладаються в рамки 
боротьби із регіональними загрозами. 
Наслідки соціалістичних перетворень, що 
породжують бідність, а, відповідно, і масові 
кримінальні заворушення, громадянські 
конфлікти, зубожіння населення, еміграцію з 
кризових держав до, переважно, США є 
одними з рішучих у формуванні мережі 
загроз, особливо в державах, де панує 
соціалістичний лад. 

Необхідно зазначити, що Латинська 
Америка за кількістю насильницьких 
злочинів, перш за все вбивств, є регіоном-
лідером у світі з точки зору як абсолютних 
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так і відносних показників, відповідно до 
докладу Управління ООН з наркотиків та 
злочинності. Бразилія, Венесуела, Колумбія, 
Мексика є держави з одними з найбільших 
показників вбивств на 100.000 населення. 
Такий високий рівень злочинності прямо 
свідчить про неспроможність держав цілком 
контролювати суспільні внутрішні процеси 
та стає індикатором глибоких суспільних вад, 
що є перешкодами на шляху для розвитку. 

Загрози внутрішньому політичному 
клімату держав, наявність нестабільності в 
економіці, регулярних кризових тенденцій, 
як результат негативного впливу мережі 
загроз, можуть чинити опосередкований 
вплив на міжнародні відносини. Національні 
зміни спонукають зміни регіональні, а вже 
трансформовані під тиском небажаних 
обставин регіони можуть безпосередньо 
впливати на світову політику. 

Дедалі перспективнішою виглядає ідея 
консолідованого спротиву мережі загроз, 
завдяки більш глибокому співробітництву 
правоохоронних органів держав, 
координованої боротьби із нелегальною 
імміграцією, загального і всебічного впливу 
на держави, що є джерелами загроз. 

Світові лідери мусять докладати 
максимум зусиль для забезпечення 
гуманного вирішення проблеми загроз та 
недопущення нанесення шкоди місцевому 
населенню. Але досить часто корумповане 
керівництво держави може або 
безпосередньо залежити від злочинних 
угруповань, або знаходитись із ним у 
безперервному співробітництві, тож мережа 
загроз буде дедалі більше розвиватись та 
поневолювати надзвичайну кількість людей, 
що за своєю долею мусять страждати від 
жорстоких безчинств, тероризму, рабства, 
сексуального насильства. Саме у таких 
випадках міжнародна спільнота мусить 
застосовувати будь-які виправдані методи 
задля забезпечення регіональної та світової 
безпеки. 
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ПОСТРАДЯНСЬКІ САМОВИЗНАЧЕНІ 

ДЕРЖАВИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ 
УМОВИ ВИНИКНЕННЯ 

 
Кінець 80-х і початок 90-х рр. XX ст. 

знаменується змінами на політичній карті 
світу. На уламках СРСР крім 15 нових 
незалежних держав виникають ще 5 
державних утворень без міжнародно-
правового визнання. Результатом боротьби за 
незалежність Республіки Абхазія, Нагірно-
Карабахської Республіки, Придністровської 
Молдавської Республіки, Республіки 
Південна Осетія та Чеченської Республіки 
Ічкерія стає створення до початку XXІ ст. на 
південно-східній периферії нової 
геополітичної реальності. 

Історичними передумовами утворень 
самовизначених республік є власне сам 
розпад СРСР і неефективна алогічна політика 
радянського уряду щодо побудови 
адміністративно-територіальних кордонів. На 
думку, О. Мелешкіної, розбіжність 
етнолінгвістичних, економічних, культурних 
та інших кордонів сприяє виникненню 
«перехідних території», безконфліктне 
існування яких забезпечувалося завдяки 
загальним стандартам, але після розпаду 
СРСР ці зони перетворились на осередки 
територіальних зіткнень через виникнення 
політичних проектів по самовизначенню. 
Також, важливим історичним підґрунтям 
виникнення феномену невизнаних держав чи 
державоподібних утворень – є пам’ять 
народу, а саме пам’ять про те, коли впродовж 
певного періоду цей народ мав незалежність, 
або автономію, проте згодом втратив її, може 
також слугувати причиною. 

Проблеми політико-юридичного 
характеру. Визнаними експертним 

товариством підставами для початку процесу 
утворення нових держав слугує право на 
самовизначення та дискримінація за 
національною ознакою. Однак категорія 
«право на самовизначення» часто вільно 
інтерпретується як народами-претендентами, 
так і їх опонентами. Це викликано тим, що 
таким правом наділяється народ, при цьому 
самого поняття «народ» не має в 
міжнародному праві однакової інтерпретації. 
Більш того якщо взяти до уваги принцип 
територіальної цілісності, то виникає 
«дисбаланс» принципів сучасного 
міжнародного права, а у підсумку все 
залежить від політичної волі лідерів держав, 
за спиною яких стоять лобістські групи, а їх 
інтереси нерідко далекі від інтересів 
населення територій, які прагнуть 
незалежності. 

Автором здійснена спроба аналізу 
історичні та політичні умови виникнення 
пострадянських самовизначених держав на 
прикладі Придністровської Молдавської 
Республіки та Республіки Абхазія. 

Оцінюючи історичні умови 
самовизначення ПМР, слід приділити увагу 
аргументам придністровських вчених 
И. М. Благодатських та Н. В. Штанські, які 
наполягають на тому, що до 1940 р. 
Придністров'я і Молдова ніколи не становили 
єдиної молдавської держави, а утворення 
Молдавської РСР є, по суті, штучним 
політичним кроком, викликаним 
кон'юнктурою політичного процесу на межі 
1930-1940-х років. Після приєднання в 1940 
р. до СРСР Бессарабії Молдавська АРСР 
входить до складу новоствореної 
Молдавської РСР з ліквідацією за 
непотрібністю автономного статусу. У свою 
чергу, сецесійний рух, який зародився 
наприкінці 1980-х років в Придністров’ї, 
будь-якого етно-історичного зв'язку з 
молдавською автономією 1924–1940 рр. не 
вбачає, навіть навпаки, самовизначення 
придністровська держава, маючи в своєму 
складі більш ніж наполовину слов'янське 
населення, в певному сенсі протиставляє себе 
новому молдавському (румунському) 
етнічному проекту [1, с. 81]. Таким чином у 
1992 р. мав місце збройний конфлікт 
Республіки Молдова проти Придністровської 
Молдавської Республіки при наявності на 
території ПМР добре устаткованої російської 
армії. У 2003 р. вирішення конфлікту було 
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запропоновано заступником керівника 
адміністрації президента Росії Дмитром 
Козаком, план якого передбачав створення 
асиметричної федерації з трьома суб'єктами: 
Молдова, Придністров'я і Гагаузія. Але 
відмова Молдови перевела конфлікт у стадію 
тривалого замороження.  

На відміну від Придністров'я, Абхазія 
мала статус автономної республіки у складі 
Грузинської РСР. Коли ж 21 лютого 
1992 року було скасовано Конституцію 
Грузинської РСР та відновлено попередню 
Конституції Грузинської демократичної 
республіки 1921 року, то абхазьке 
керівництво сприйняло це як відміну 
автономного статусу Абхазії і відновило 
власну Абхазьку конституцію, згідно з якою 
країна визнавалась суверенною, що змусило 
Тбілісі ввести війська в автономію. 14 серпня 
1992 року між Грузією і Абхазією почалися 
військові дії, у яких політичну і матеріальну 
підтримку абхазькій стороні надавала Росія. 
Відтоді Абхазія готова виконати будь-які 
доручення свого ексклюзивного патрона і 
добивається визнання своєї незалежності, яку 
наразі визнали тільки 6 держав.  

Висновки. Після розпаду СРСР 
відбулись значні зміни на політичній карті 
світу. Виникли як незалежні держави, так і 
невизнані. Проаналізувавши історичні та 
політичні умови виникнення пострадянських 
самовизначених держав на прикладі 
Придністровської Молдавської Республіки та 
Республіки Абхазія, можна зробити 
висновок, що в основі молдовсько-
придністровського протистояння лежать 
яскраво виражені політичний, соціально-
економічний і цивілізаційний чинники. 
Громадяни Придністровської Молдавської 
Республіки чітко ідентифікують себе з 
державою, а не з етносом. Метою ж абхазької 
влади було розширення прав автономії і, 
зрештою, отримання незалежності. 

Також є важливим те, що сьогодні 
перед міжнародним співтовариством постає 
задача вирішення колізій між принципом і 
правом, на порядок денний необхідно 
ставити питання про вироблення чіткого 
механізму визнання/невизнання нових 
самовизначених держав. 
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РОЛЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ 
В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

СУЧАСНОГО СВІТУ 
 

Однією з тенденцій у сучасній світовій 
політиці були і залишаються інтеграційні 
процеси. Вони включають в себе процеси 
господарського та політичного об’єднання 
країн на основі розвитку глибоких стійких 
взаємозв’язків, в силу їх подібності і поділу 
праці між окремими і національними 
господарствами, взаємодії економік на різних 
рівнях і в різних сферах. 

Наразі у світі налічується близько 
20 міжнародних економічних об’єднань 
інтеграційного типу в регіонах і континентах 
земної кулі. Серед інтеграційних угруповань 
можна виділити наступні: в Західній Європі – 
Європейський союз (ЄС) і Європейську 
асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ); в 
Північній Америці – Північноамериканську 
асоціацію вільної торгівлі (НАФТА); в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 
Асоціацію Азіатсько-тихоокеанського 
економічного співробітництва (АТЕС); в Азії 
– Асоціацію держав Південно-Східної Азії 
(АСЕАН); в Латинській Америці – 
Латиноамериканську асоціацію інтеграції 
(ЛАІ) і «МЕРКОСУР»; в Африці – 
Економічне співтовариство країн Західної 
Африки (ЕКОВАС) і Митний і економічний 
союз Центральної Африки (ЮДЕАК). 

Зрозуміло, що найчастіше до 
інтеграційних процесів залучаються країни, 
схожі за характером економічного та 
політичного розвитку, демократичними 
інститутами та ін. Швидкість та ефективність 
інтеграційних процесів багато у чому 
залежать від встановлених каналів взаємодії 
між країнами, подібності політичних практик 
в них, усталеності демократичних інститутів 
та процедур, усвідомлення і розуміння 
певних процесів і термінів. На усі загадані 
аспекти безпосередній вплив мають 
специфіка і перебіг процесів транзиту в 
окремих країнах, що й зумовлює 
актуальність заявленої теми. 

На думку автора, певні постулати і 
аргументи, вироблені в рамках парадигми 
транзиту, цілком здатні пояснити інтеграцію 

одних держав з іншими в рамках їх 
конкретного вивчення і порівняння між 
собою. Прикладом може бути досвід 
інтеграції Естонії. Її економіка, а слідом за 
нею і політика, почали змінюватись, ще 
перебуваючи в складі Радянського Союзу. 
Після його розпаду ці процеси прискорились: 
транзит не зупинявся, лібералізація охопила 
політичну та економічну сферу, що 
дозволило у 2003–2004 рр. Естонії 
інтегруватися у такі значущі організації, як 
ЄС та НАТО. Сьогодні в Естонії діє 
ліберальна демократія, яка в 2015 р. посіла 
перше місце за індексом демократії серед 
посткомуністичних країн.  

Важливим аспектом, що вимагає 
окремого розгляду, є роль фундаментальних 
цінностей в організаціях інтеграційного типу 
та їх дотримання державами-кандидатами. 
Це можна проілюструвати на прикладі заяви 
МЗС Люксембургу Жана Ассельборна в 
2016 р., де він вимагає виключити Угорщину 
з Євросоюзу саме за ігнорування основних 
європейських цінностей. Про це він заявив в 
інтерв’ю газеті Die Welt, опублікованому у 
вівторок, 13 вересня. «Той, хто як Угорщина 
будує паркан проти біженців від війни або 
зневажає свободу преси і незалежність судів, 
повинен бути тимчасово, або, в крайньому 
випадку, назавжди виключений з ЄС», – 
цитує видання Ассельборна. На його думку, 
саме дотримання певних європейських, 
демократичних цінностей – це єдина 
можливість зберегти монолітність 
європейської спільноти. 

Зміни в режимі і переходи, викликані 
транзитом, в принципі, прийнято вважати 
періодом «аномальної політики», який 
вимагає особливого вивчення та 
концептуалізації, оскільки підсумок таких 
переходів зумовлює інтеграцію на світовій 
арені в майбутньому. Яскравим прикладом 
інтеграції країн Східної Європи і Прибалтики 
після консолідації демократії може 
виступити Польща, яка на основі старої 
радянської системи змогла збудувати нову 
шляхом вдалих реформ, які були направлені 
на встановлення демократії. Після реформи 
децентралізації, встановлення нових та 
удосконалення старих інститутів влади, 
польський транзит можна вважати таким, що 
відбувся. Завдяки внутрішнім 
трансформаціям, які були покликані 
встановити «західний тип» устрою держави, 
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Польща була готова без втрат для себе 
інтегруватися в 2004 р. в ЄС, а в 2007 р. – 
стати частиною Шенгенської зони.  

Що стосується України, то умовою 
вступу до Європейського співтовариства з 
2014 р. є проведення реформ для посилення і 
прозорості демократичних практик та 
завершення переходу на стандарти ЄС і 
НАТО. Це прийняття закону про податок на 
виведений капітал, закону про службу 
фінансової безпеки, закон про люстрацію. 
Завдання, які є передумовою української 
інтеграції, пов’язані з підвищенням 
прозорості демократії та продовженням 
демократичного транзиту, який саме і 
виступає плацдармом для інтегрування. 

Окремого розгляду заслуговує так 
званий «зворотний досвід» – виключення 
країн з організацій інтеграційного типу через 
недотримання фундаментальних цінностей 
таких організацій (на прикладі виходу з ОАД 
Куби (зміна режиму і заморожування 
транзиту) і Венесуели). Так, у 1933 р. до 
влади в Кубі прийшов Фульхенсіо Батіста-і-
Сальдівар, за якого був встановлений 
демократичний режим. Проте згодом 
відбулася революція, яка загальмувала 
процес транзиту, а подальші заворушення 
змусили ОАД виключити Кубу зі свого 
складу. Сучасні події вже у Венесуелі з 
приходом Н. Мадуро змушують ОАД 
радикально приймати рішення щодо 
припинення членства Венесуели в ній. 

Під час аналізу та проведення 
компаративних досліджень світових 
інтеграційних процесів відзначається вплив 
як внутрішніх умов і передумов, так і 
світових тенденцій розвитку. Включення в 
інтеграційні відносини, так само як і 
виключення, цілком може пояснюватися 
особливими міждержавними взаємодіями, 
дотриманням загальних фундаментальних 
цінностей і загальноприйнятими моделями 
поведінки тієї чи іншої організації 
інтеграційного типу. 
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ЦИВІЛІЗАЦІЙНА 
САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР 
 

Як відомо, протягом декількох століть 
свого існування Україна перебувала у складі 
багатьох держав. Знаходилася під егідою 
Польщі, Угорщини, Румунії, Османської, 
Австро-Угорської та Російської імперій. 
Поліетнічна територія України була 
розділена на регіони, які знаходилися у 
постійному напруженому антагонізмі. Сотні 
років український народ намагається 
усвідомити процес свого становлення, адже 
український етнокультурний простір 
формувався за участю представників різних 
цивілізацій,  Цілою плеядою інтелектуальної 
еліти було створено велику чисельність 
гіпотез, теорій, легенд походження 
українського етносу та української 
політичної нації. Але все ще бракує 
наукового обґрунтування всіх  причин та 
факторів розвитку, злетів та падінь, 
консолідації та дезінтеграції генезису 
українського етносу. 

Проблема місця України в світовому 
цивілізаційному процесі та вибір її 
стратегічного вектору являється складним та 
багатогранним процесом для розуміння 
сучасної людини і користується актуальністю 
в новітньому політологічному  дослідженні. 
Метою якого в контексті даної теми є спроба 
розкриття цивілізаційних характеристик 
України та обґрунтування соціокультурної 
належності України до політичного простору 
європейської цивілізації.  

Аналіз даної проблеми було здійснено з 
точки зору цивілізаційного підходу як 
методологічного принципу осмислення 
поняття цивілізації та соціокультурної 
ідентичності українського народу. 

Головним завданням України на 
сьогоднішній день, на нашу думку, є 
визначення свого місця у складі світової та 
європейської цивілізації та вибір основного 
інтеграційного вектору в контексті своєї 
цивілізаційної приналежності. Поставши 
незалежною регіональною цивілізацією, 
Україна має самовизначитись, обрати свій 
вектор цивілізаційного розвитку. У статті 

«Україна на порозі планетарної цивілізації» 
В. Горський пише: «Для української 
культури є надзвичайної складності завдання 
– прилучитися до глобалізованого «Ми» і 
зберегти відчуття власного «Я» [1, с. 220]. 
Про складові цивілізаційного коду України 
можна розмірковувати в декількох аспектах.  

Етнічно територія України являється 
прабатьківщиною слов’ян – єдиної корінної 
нації, що справила значний вплив на 
розвиток українських земель з початком 
свого розселення на Південь, Захід та Схід в 
другій половині I тисячоліття н.е. Інші ж 
етноси представлені на території України 
лише фрагментарно. 

В політичному аспекті Україна 
належала до демократичного типу держави і 
розвивалася протягом історії переважно як 
республіка.  Козацька доба слугує яскравим 
прикладом зародження та становлення 
демократичних тенденцій в управлінні. В 
проголошеній козацькій гетьманській 
державі діяло демократичне магдебурзьке 
право, було запроваджено виборність 
посадових осіб характерна для правового 
суспільства європейського зразка. 
Європейський стиль бароко значно вплинув 
на розвиток мистецтва козацької республіки, 
яке згодом  трансформувалось в такий 
культурний феномен, як козацьке бароко 
тощо.   

Економічна складова цивілізаційного 
коду України свідчить про період тісних 
економічних зв’язків наших предків саме з 
європейськими, а не азіатськими етнічними 
утвореннями ще в додержавницький період 
нашої історії. Тобто вже задовго до набуття 
українського етносу ознак державності, він 
був невід’ємною частиною європейського 
ареалу господарювання. 

В релігійному аспекті українці за 
найдавніших часів були дуже набожними, 
віруючими та духовно піднесеними людьми. 
Їм притаманна самобутня специфіка 
духовного складу, зумовлена не тільки 
культом традицій та обрядів пращурів, а й 
усім укладом їх економічного життя [2]. 
Запровадження Володимиром християнства 
на Русі відкрило шлях до визнання Київської 
Русі європейською християнською 
спільнотою, що сприяло налагодженню 
міжнародних зв’язків з багатьма 
європейськими країнами. Ця епохальна подія 
в історичній пам’яті українського народу, 
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дала змогу за короткий час перейняти кращі 
досягнення найцивілізованішої держави 
Європи в X столітті – Візантійської імперії. 

Проаналізувавши історико-культурні 
передумови українського цивілізаційного 
вибору практично у всіх сферах суспільного 
життя, можна дійти висновку, що найчастіше 
вибір здійснювався на користь Європи. 
Багатовіковий шлях культурно-
цивілізаційного розвитку українського 
народу призупинився і Україна опинилася на 
розломі цивілізацій. На пограниччі між 
Європою та Євразію, між західною та 
російсько-євразійською цивілізаціями, що в 
свою чергу ускладнює вибір вектору 
розвитку. Американський політолог 
С. Хантінгтон називає таке становище 
«зоною міжцивілізаційних збуджень». Тобто 
геополітичне становище України виявилось 
дещо дуальним по відношенню до світового 
глобалізованого простору. Український 
філософ М. Михальченко запропонував для 
опису такого становища України термін 
«лімітроф» – прикордонна область між 
цивілізаціями. Такий стан, на його думку, є 
вагомою перепоною на шляху створення 
своєї самобутньої локальної цивілізації. 

Таким чином, стан «розколотої 
країни», за висловом С. Хантінгтона, є 
закономірним результатом тривалого 
культурно-цивілізаційного розвитку України. 
Соціокультурна розколотість території 
України зумовила собою полярність її 
подальших цивілізаційних орієнтацій, що й 
стало головною перепоною на шляху до 
остаточного вибору свого геополітичного 
вектору. І доки не буде ліквідовано 
суперечливе бачення, двоїстість 
інтеграційних процесів України, поки не 
буде чіткого визначення шляху розвитку та 
свого місця серед світового співтовариства, 
усвідомлення пріоритетних національних 
інтересів, Україна ризикує залишитися між 
двома полюсами, на пограниччі.  
Європейський вибір має бути спрямований 
не на зовнішні орієнтації, які є дещо 
вторинними, а в першу чергу, на свій 
внутрішньоукраїнський розвиток. Стати 
країною готовою до глобальної конкуренції і 
нарешті скинути з себе ярмо об’єкта 
благодійництва з боку розвинених країн. 
Постати на міжнародній арені як 
самодостатня суверенна країна, що має чітко 

сформульовану та задекларовану державно-
національну ідею. 
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ 
НА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
 
 У глобальному світі сьогодення для 
розуміння структур, у яких ми живемо, 
важливо аналізувати як одні актори 
міжнародної політики впливають на інші. У 
цій статті автор вивчає вплив міжнародних 
фондів (МФ) на громадянське суспільство в 
Україні. Третій сектор (благодійні, 
громадські організації та власне фонди) 
створює 3–9 % ВВП у розвинених країнах 
(5 % у Бельгії, 7,9 % у Канаді), 60 % 
представників громадянського суспільства 
(включно з волонтерами) зайняті у наданні 
послуг, 40 % із них зосереджені у наданні 
соціальних, медичних та освітніх послуг [1]. 
В Україні ці показники набагато менші, але 
все одно третій сектор – важлива складова 
економіки та розвитку країни. Організації 
громадянського суспільства (ОГС) 
впливають на створення політики держави, 
рівень їх розвитку асоціюють з рівнем 
розвитку демократії. Таким чином на 
прикладі впливу на українські ОГС 
міжнародних фондів можна дослідити вплив 
МФ на формування демократії в Україні.  
 Міжнародні фонди підтримують ті 
ініціативи, які, у першу чергу поділяють їх 
цінності. Це і є їх прояв культурної 
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«експансії» до країн, у яких вони діють. Це 
цінності демократії, рівності та гуманізму.  
 Автор статті про філантропічні 
(благодійні) тенденції у Канаді Е. Морена 
наголошує – глобальна філантропічна 
діяльність зростає, і міжнародний розвиток є 
явно сферою інтересів для окремих донорів і 
фондів. Наприклад, підприємець Джон 
Макколл оголосив про плани віддати близько 
мільярда доларів від продажу своєї компанії, 
щоб створити фонд, орієнтований на 
поліпшення здоров'я та освіту дітей 
(особливо в Африці). Такі тенденції в 
міжнародній філантропії представляють 
інтерес для організацій громадянського 
суспільства, які працюють у сфері 
міжнародного співробітництва. У Канаді, 
зокрема, багато таких організацій є членами 
Канадської ради з міжнародних відносин та 
співробітництва (CCIC) – коаліція близько 
100 громад, орієнтованих на міжнародні 
проекти. Коли ми думаємо про фонди, 
зазначає Е. Морена, ми думаємо про 
фінансування ними ініціатив, але фактично 
діяльність фондів часто виходить далеко за 
межі цього: вони грають важливу роль у 
скликанні та створенні мереж, розробці та 
розповсюдженні знань. Існує всесвітній рух 
за зміцнення філантропії та розвиток 
інституційної спроможності ГО та фондів як 
на рівні країн, так і на глобальному рівні [11]. 
 Оскільки приватний капітал зростає 
протягом останніх десятиліть, 
філантропічний сектор, і, особливо, 
благодійні фонди, виступають як 
відповідальні суб'єкти не тільки державах, 
але і на глобальному рівні [12].
 Міжнародні фонди, таким чином, є 
акторами міжнародних відносин, а ще вони 
тісно взаємодіють з ОГС в Україні. Роботу 
МФ у сфері розвитку громадянського 
суспільства України важко переоцінити. 
Найчастіше саме вони стають донорами чи 
навіть роботодавцями для неурядових 
організацій (НУО), що дозволяє останнім 
розвиватись більш системно та власе 
підтримувати свою інституційну структуру.
 За даними опитування фонду «Творчий 
центр ТЦК» 2014 року, відносини організацій 
громадянського суспільства з міжнародними 
донорськими організаціями є найбільш 
поширеним видом співпраці з ОГС в Україні. 
При цьому надання останніми фінансової або 
технічної допомоги – найпопулярніший вид 

взаємодії (деякі організації також 
співпрацюють з донорами на вищому рівні як 
партнери або виконавчі партнери). З 2003 до 
2014 рр. майже не змінилась кількість ОГС, 
які працюють з донорськими організаціями в 
якості грантерів (60 % у 2014 році, 61 % у 
2011 р., порівняно з 60 % у 2010 р., 88 % у 
2009, 84 % у 2007, 51 % у 2006, 46 % у 2005, 
45 % у 2004, 48 % у 2003 роках) [8]. 
 Представникам ОГС в рамках даного 
дослідження було також запропоновано 
назвати донорів, з якими вони співпрацюють 
найбільше. Найпопулярніш (44 %) виявивися 
Міжнародний Фонд «Відродження». Також 
близько чверті ОГС співпрацюють з 
Агенцією США з міжнародного розвитку 
(USAID) та безпосередньо з Посольством 
США, 35 % та 33 % організацій відповідно. 
Ще 20 % ОГС співпрацює з 
Представництвом ЄС в Україні [8].  
 Міжнародний фонд «Відродження» 
(МФВ) заснований філантропом Джорджем 
Соросом у 1990 році. МФВ – одна з 
найбільших благодійних фундацій в Україні, 
національний фонд, що входить до 
глобальної мережі Фундацій відкритого 
суспільства (Open Society Foundations). Місія 
МФВ – сприяти розвитку відкритого 
суспільства в Україні на основі 
демократичних цінностей через підтримку 
значимих громадських ініціатив. За роки 
своєї діяльності Міжнародний фонд 
«Відродження» сприяв змінам в країні. 
Завдяки зусиллям фонду було запроваджено 
зовнішнє незалежне оцінювання, що 
дозволило подолати корупцію при вступі до 
вищих навчальних закладів.  
 Фонд сприяв першим професійним 
об’єднанням журналістів в Україні, руху 
проти цензури у ЗМІ та розвитку 
журналістських розслідувань, напряму 
впливає на розвиток громадянської 
журналістики та суспільства. Фонд 
підтримав також становлення незалежного 
екзит-полу, який став дієвим засобом 
громадського контролю за результатами 
виборів. Громадські кампанії за вільні та 
чесні вибори і забезпечення доступу до 
інформації про законодавчі акти, що 
регулюють діяльність НУО стали важливими 
проектами БФ. За підтримки Фонду в Україні 
запрацювала система безоплатної правової 
допомоги. Стала можливою замісна 
підтримувальна терапія (ЗПТ) та паліативна 
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допомога. За підтримки Фонду були 
перекладені українською мовою та видані 
близько 800 творів світової класики 
гуманітаристики. 
 Події в Україні 2014-2015 рр. створили 
нові виклики й можливості, які вимагали від 
громадянського суспільства і Фонду 
надшвидкої реакції, зусилля були 
сконцентровані на впровадженні та 
моніторингу ключових реформ, забезпеченні 
поваги до прав людини, протидії 
дискримінації та зміцненні міжнародної 
підтримки змін. За час своєї діяльності 
Міжнародний фонд «Відродження» 
підтримав 18 032 проекта, до реалізації яких 
долучилися понад 55 тис. активістів та 
організацій України на суму понад 200 
мільйонів доларів США [5]. 
 У 1992 р. було укладено двосторонню 
угоду між Україною та USAID про 
співробітництво. USAID виконує три 
завдання: формування ринкової економіки, 
сприяння розбудові демократичної 
політичної системи за участі громадян, 
реформування соціального сектору. На сайті 
Агенства йдеться, що у співпраці з широким 
колом партнерів, USAID допомогло 
становленню потужних незалежних ЗМІ, 
формуванню активного громадянського 
суспільства та ширшого підприємницького 
класу. За сприяння Агентства 
1,8 млн. громадян України отримали 
державні акти на володіння земельними 
ділянками, була створена мережа правової 
допомоги новим приватним землевласникам, 
надавалася підтримка найменш захищеним 
суспільним групам – молоді, людям похилого 
віку та інвалідам. USAID також зробило 
багато у боротьбі проти туберкульозу та 
ВІЛ/СНІД, та в сфері поліпшення 
материнського та дитячого здоров'я. Не менш 
важливими є окремі ініціативи USAID, 
спрямовані на допомогу у протидії корупції 
та транскордонній торгівлі людьми [4]. 
 Щодо проектів з розвитку 
спроможності громадянського суспільства в 
Україні варто зазначити наступні: 
  По-перше, Ініціативний центр 
сприяння активності та розвитку 
громадського почину «Єднання» (ІСАР 
«Єднання» – виконавець проекту, що тривав 
та ще продовжує тривати з 11 липня 2014 
року по 10 липня 2019 року). Це проект, що 
розвиває спроможность громадянського 

суспільства та покликаний сприяти 
зміцненню організаційного потенціалу ОГС 
України з метою дозволити їм більш 
ефективно обстоювати права й інтереси 
громадян та здійснювати громадський 
контроль за діями влади [7]. По-друге, 
створення сприятливого середовища для 
діяльності громадянського суспільства в 
Україні. Виконавець проекту – Український 
незалежний центр політичних досліджень 
(УНЦПД). Тривалість проекту з 11 липня 
2014 року до 10 липня 2019 року. Загальна 
мета цього проекту полягає в тому, щоб 
сприяти формуванню кращого законодавчого 
та стратегічного середовища для діяльності 
громадянського суспільства, яке відповідає 
його потребам та відповідає європейським 
стандартам [9]. По-третє, програма сприяння 
малим проектам з Корпусом миру США у 
якості виконавця. Тривалість з 1 жовтня 
2018 року по 30 вересня 2023 року. Головна 
мета проекту – розвиток потенціалу місцевих 
громад і організацій через надання невеликої 
фінансової підтримки на проекти жителів 
(особливо міст та селищ, де працюють 
волонтери Корпусу миру США) [2].
 Європейський фонд за демократію діє 
як донорська організація у 16 країнах (країни 
Європейської політики сусідства). Він 
підлаштовується під потреби 
грантоотримувачів, працює гнучко з 
урахуванням стану країни. Фонд проводить 
регулярні консультації з відповідними 
інституціями ЄС та іншими суб'єктами з 
метою уникнення дублювання діяльності та 
координації взаємодоповнюваності і 
сукупної вигоди з інструментами підтримки 
ЄС. ЄФД використовує досвід держав-членів 
ЄС, які пройшли свого часу через перехідний 
період до демократії. На даний момент ЄФД 
фінансує 333 ініціативи, з них 63 ініціативи 
було підтримано в Україні [3]. 
 Зокрема з ОГС фонд підтримує 
«Кримськотатарський ресурсний центр», що 
надає юридичну допомогу, інформацію про 
фінансування і можливості розвитку 
потенціалу для даної групи населення. 
Інформуючи про правовий захист, центр 
допомагає захищати громадянські, політичні 
та культурні права. Другий приклад 
інституційної підтримки ОГС – «Автомайдан 
Одеса». Це антикорупційна група, яка прагне 
стати агентом, що об'єднує активістів для 
боротьби з корупцією у стратегічно 
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важливому регіоні півдня України [3].
 Національний фонд демократії (NED) є 
приватною неприбутковою організацією, яка 
присвячена зростанню та зміцненню 
демократичних інститутів у всьому світі. 
Щороку NED надає понад 1600 грантів на 
підтримку проектів неурядових груп за 
кордоном, які працюють на досягнення 
демократичних цілей у більш ніж 90 країнах. 
Сума гранта залежить від розмірів і об'ємів 
проекту, але середній грант надається на 
суму 50 000 доларів США на 12 місяців 
проекту. За час роботи фонду в Україні або 
для України було профінансовано 54 
ініціативи на загальну суму 5,089,294 млн. 
дол.  Наприклад, фонд надав 46,680 тис. дол. 
Львівські освітній фундації, що залучила 
700 молодих людей з 25 регіонів України для 
участі в серії волонтерських таборів, що 
сприяли розвитку волонтерства та 
громадської активності, руйнували 
міжрегіональні стереотипии [6]. 
 Таким чином, міжнародні фонди 
беруть активну участь в посиленні 
громадянського суспільства в Україні. Окрім 
прикладів, наведених автором у таких 
великих фундацій як Відродження та USAID 
є ще фонди-виконавці, які вони фінансують 
(наприклад, Western NIS Enterprise, що 
розвиває підприємництво у USAID) [10]. 
Найчастіше міжнародні фонди та українські 
НУО працюють як грантодавець та 
виконавець проекту відповідно. Така 
донорська роль є надзвичайно важливою 
через неспроможність НУО ефективно 
працювати з державою та бізнесом чи мати 
сталу фінансову та модель. Однак є й 
негативні фактори впливу. А саме: деякі 
організації починають жити «від гранту до 
гранту», забуваючи для чого були створені в 
першу чергу та стаючи сліпими виконавцями 
волі фондів.  
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ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ 
СУСПІЛЬСТВА У ПРОГРАМАХ 

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ 
 

Проблема суспільної консолідації є 
актуальною для будь-якого суспільства, тим 
більш для суспільства перехідного типу, 
яким є українське. Визнання українців як 
окремої нації та перебування на сучасній 
території України інших етносів, незалежно 
від їх статусу як корінних або новоприбулих, 
також не робить цю тему більш зрозумілою 
та простішою для аналізу. Мовна політика, 
міжнаціональні взаємовідносини та 
визначення цивілізаційного шляху були 
основними проблемами, які вирішувала та 
вирішує Україна протягом років 
незалежності. Тому цілком логічним є те, що 
українські партії звернули на це свою увагу, 
особливо після Майдану 2014 року, коли 
основні політичні сили, вписали власне 
бачення проблеми консолідації українського 
суспільства у свої програми. Метою автора є 
аналіз положень партійних програми 
основних партій, які обиралися до складу  
Верховної Ради протягом двадцяти восьми 
років існування держави. 

Блок Петра Порошенка «Солідарність» 
з’явився у 2000 році, але ідеям солідарності 
та об’єднання українців програма партії 
надала увагу лише у 2015 році. Її тези 
залишилися незмінними і під час останніх 
виборів Президента 2019 року. Партія 
проголошує українську національну 
культуру, культурну ідентичність, традиції та 
цінності основою суспільства та закликає до 
їх збереження. Проте програма також 
зазначає, що уряд повинен забезпечувати 
розвиток культур національних меншин та не 
пригнічувати їх. Варто зазначити, що 
задекларовані цілі БПП та політика, яка їм 
проводиться, відрізняються один від одного. 
Так, відношення до використання мов 
етнічних меншин у офіціальній документації 
та навчальних закладах на початку правління 
Петра Олексійовича Порошенка та 
наприкінці його президентського строку є 
діаметрально протилежними. 

Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», створене у 1999 році, займає 

схожу позицію, виступаючи за збереження 
статусу української мови як єдиної 
державної, але підтримує «європейський 
досвід» відношення до національних меншин 
та відстоює позицію децентралізації влади та 
права територіальних громад створювати 
власні комітети та муніципальну поліцію. 
Схожих засад дотримується партія 
«Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, 
створена у 2005 році, додаючи, що 
толерантність є однією із притаманних 
українцям цінностей, а найголовнішим 
завданням партії у соціально-культурній 
сфери є створення політичної нації. 

Об’єднання «Самопоміч», одна з 
новіших наведених тут партій, заснована у 
2012 році і дуже активно просувають ідею 
єдності у своїй програмі, навіть 
застосовуючи «В єдності – сила!» своїм 
гаслом. Проте у програмі партії відсутні 
конкретні засади щодо консолідації 
українського суспільства. Єдиним 
положенням, що може належати до цієї 
проблеми, є теза про прагнення українців до 
співпраці з іншими задля добробуту та успіху 
наступних поколінь громадян України. 

Народний Фронт є політичною партією, 
яка була створена після подій Революції 
гідності, тому з самого початку містить в 
своїй програмі положення про консолідацію 
українського суспільства. Теперішня 
програма ставить своїми цілями патріотичне 
виховання громадян, формування 
загальнонаціональної ідентичності, 
поширення використання української мови у 
побуті та суспільних публікаціях і сприяння 
роботі українських культурних індустрій. 
Можна сказати, що положення цієї партії у 
цій сфері внутрішньої політики держави 
співпадають з положеннями програм 
«Батьківщини» та «Громадянської позиції». 

Різко відмінні позиції займають дві 
останні розглянуті партії, причому вони 
відрізняються як від вищезазначених партій, 
так і між собою. «Опозиційна Платформа – 
За життя» була заснована у 2018 році та 
звертає увагу на багатонаціональність 
України у своїй програмі. Вона закликає до 
створення єдиної політичної нації, де всі 
народи мають рівні права і рівні умови для 
розвитку. «Опозиційна Платформа» 
критикувала уряди Яценюка та Гройсмана за 
утиски російськомовних громадян та вважає, 
що Україні потрібно переймати досвід 
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європейських країн щодо своєї мовної 
політики та надати російській мові статусу 
другої офіційної. На протилежних засадах 
стоїть Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 
У своїй програмі «Свобода» закликає до 
реформування законів про громадянство, що 
призведе до надання громадянства лише 
етнічним українцям, які народилися на 
території України або повернулися з-за 
кордону для постійного проживання та 
роботи у державі. Особи, народжені в 
Україні від іноземців або осіб без 
громадянства, зможуть набути українське 
громадянство після досягнення повноліття та 
за умови вільного володіння українською 
мовою, знання історії України та її 
конституції. Партія також наголошує на 
припиненні практики подвійного 
громадянства, затвердження української 
мови як єдиної офіційної та створення 
державної програми патріотичного 
виховання молоді. Ці засади не змінювалися 
з 1995 року, коли «Свобода» була 
зареєстрована. 

Узагальнюючи аналіз програм обраних 
партій можна виокремити наступні висновки. 
По-перше, проблема об’єднання та 
співіснування українців порушується і усіх 
партійних програмах у тому чи іншому 
вигляді. По-друге, методи реалізації цієї мети 
помітно відрізняються і приймають вигляд як 
концепції рівності індивідів та 
мультикультурності держави, звичайної для 
більшості країн Заходу, так і агресивно-
націоналістичної повістки, що не дозволяє 
використовувати консолідаційний потенціал 
суспільства. 
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ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ 
ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ-2019 

 
Починаючи з кінця ХХ століття, історію 

виборчих технологій можна 
охарактеризувати відсутністтю чіткої 
стратегії, яка встановлювала б постійний 
комунікаційний діалог між кандидатом у 
президенти та електоратом. Вибори 2019 
року змінили цю ситуацію та внесли 
корективи на бачення традиційних 
політичних технологій, за допомогою 
активної фази використання медіа-простору. 
Саме тому аналіз нових для України 
виборчих технологій являється актуальною 
темою для вивчення.  

Метою автора є аналіз особливостей 
застосування виборчих технологій на 
українському політичному просторі.  

Виборчі технології мають особливісті, 
передвиборчі кампанії розгортаються за 
сценарієм, коли з одного боку відбувається 
позитивна демонстрація якостей кандидата, а 
з іншого, цей самий кандидат висловлює 
негативне ставлення до оппонентів, 
використовуючи «чорні» технології. 

Протягом кампанії, кандидат 
намагаються здійснити на електорат вплив, 
під час якого застосовується весь арсенал 
виборчих технологій, які історично пройшли 
3 етапи: газетний, телевізійний та цифровий. 
Перший етап почався у кінці XIX ст. і 
продовжився до XX ст. Політичні комунікації 
здійснювалися через агітаторів, пресу та 
плакати, а робочою силою виступали члени 
партій або добровольці. Для встановлення 
зворотнього зв'язку, велике значення 
відігрували суб'єктивні думки електорату.  

ІІ етап пов'язаний з розвитком ЗМІ та 
PR галузі. Етап  характеризувався впливом на 
вибоця за допомогою телебачення, а 
підготовкою до виборчого процессу 
займалися тимчасові комітети.  

Третій етап почався наприкінці XX ст. 
із розвитком супутникового та кабельного 
телебачення, інтернету. Характерними були 
постійно працюючі кампанії, які звертали 
увагу на «прямі» методи комунікації і були 
орієнтованні на конкретного виборця, з 
урахуванням його проблем та інтересів.  
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За цей час відбулась трансформація у 
використанні інформаційного простору, яку 
можна прослідити на кампаніях 2019 року. 
Вибори 2019 року запам'ятувалися не тільки 
великою кількістю кандидатів (44), 
відсутністю двох явних лідерів, але й появою 
нових каналів комунікації і активною участю 
непрофесійних політиків. Саме у цей час, 
народ зіткнувся з проблемою електоральної 
втоми, у ході чого активізувався розвиток 
нових комунікаційних майданчиків, таких як 
соціальні мережі. Використання мережі-
Фейсбуку, як джерела отримання новин, 
обігнало традиційні ЗМІ, а близько половини 
виборців були її активними користувачами. 
Більшість українських політиків 
використовували цю мережу, як платформу 
для спілкування і, насамперед, для реклами. 
Найактивнішими політичними користувачами, 
виступали Ю. Тимошенко, П. Порошенко, 
О. Шевченко, А. Садовий. Їх пости мали 
відгуки серед користувачей, а охопленна 
аудиторія сягає мільйона.  

Але важливо також те, що у порівнянні 
з Фейсбуком, існує більш частовживанна 
серед молоді мережа Інстаграм, яка 
позитивніша за контентом, що привертає 
більшість. Незважаючи на думки стосовно 
молодіжної пасивності, вся молодь «сидить» 
в Instagram, а у деяких кандидатів кількість 
підписників дійсно вражаюча, що дозволяє 
підтримувати коммунікативний аспект, 
наприклад у кандидата у президенти 
П. Порошенка – 253 тис. підписантів, у 
В. Зеленського – 3,5 млн. підписантів, а у 
студії «Квартал-95», яка також посилила 
виборчий процесс – 1 млн. підписантів. 
Недаремно основная частина компаній 
В. Зеленського проходила онлайн, бо 
кандидат чітко орієнтований на «свого» 
виборця і розуміє, як привернути увагу. В 
першому турі виборів, він зміг за короткий 
проміжок часу змінити тенденцію 
молодіжного абсентеїзму, заговоривши 
спільною мовою. Саме цим можна пояснити 
статистику, згідно з якою більше 50  % 
українців у віці 18–35 років віддали свій 
голос за В. Зеленського. Це, звісно, не 
означає цілковитої зміни парадигми, проте 
змусить й інших кандидатів шукати спільну 
мову із молоддю, аби прихилити її до себе. 
Соціальні мережі дали певну позитивну 
тенденцію для Зеленського, але не слід їх 
переоцінювати, бо багато впливу було 

зроблено у напрямку позитивного 
телевезійного образу. Ніхто раніше не 
створював ефект живого спілкувалися, що 
дало народу відчуття причетності до змін 
майбутнього. 

Аналізуючи процес застосування 
виборчих технологій в електоральному 
процесі України, автор дійшов до  наступних 
висновків. 

1). У тому чи іншому вигляді 
застосування «брудних» виборчих технологій 
має місце в усіх кампаніях України. 
Маніпулятивні технології, використання 
дезінформації з метою дискредитації 
суперників – далеко не повний перелік 
методів ведення передвиборчих кампаній. 
Основним підґрунтям для цього є 
недосконале законодавство, відсутність 
належного громадянського контролю за 
перебігом виборчого процесу.  

2). Процесс використання виборчих 
технологій відбувається за умов віртуалізації 
інформаційного простору. Інтернет, як 
сучасний медіа-ресурс, активно 
використовується кандитами, він 
відрізняється від традиційних ЗМІ, зокрема 
відсутність контроля. Саме за таких умов 
відбувається перехід від того, що інформація 
шукає споживача до ппошуку споживачем 
потрібної йому інформації, що ускладнює 
вплив на електорат. Політичні комунікації 
конструюють нову політичну реальність.  

3). Важливо розуміти, що самі по собі 
виборчі технології не є гарантією досягнення 
мети – усе залежить від здатності кандидата 
привернути на свій бік більшу кількість 
виборців, а для цього потрібно бути гарним 
виконавцем. 
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МЕДІА В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ. ЕТАПИ 
РОЗВИТКУ ТА СВОБОДА СЛОВА 

 
Щоб краще зрозуміти специфіку 

поточного стану української системи ЗМІ і 
осмислити ті процеси, які відбуваються в 
медіасфері України сьогодні, необхідно 
звернутися до минулого сучасних 
українських мас-медіа, проаналізувати 
історію їх становлення, а також особливості 
ключових етапів їх розвитку.  

Так, фактичними засновниками 
друкованих мас-медіа виступали різні 
структури Комуністичної партії і комсомолу 
(і фінансування даних ЗМІ йшло саме через 
ці структури), а радіо і телебачення були 
повністю в державній власності і 
фінансувалися з бюджету [1, с. 23]. 

ЗМІ, а в 1990 р. прийнято закон СРСР 
«Про пресу та інші засоби масової 
інформації», який проголосив свободу слова і 
дозволив виступати засновниками медіа не 
тільки партійним структурам, але і іншим 
організаціям, державним та приватним 
підприємствам, громадянам [2]. 

Наступний період розвитку української 
медіасистеми є найтривалішим (етап 
найбільшого державного тиску, пов'язаний з 
ім'ям тодішнього президента Л. Кучми, якого 
було обрано в 1994 році: 1994–2004 рр.). 
Важливо відзначити, що саме в цей час були 
засновані більшість впливових сьогодні 
українських мас-медіа і закладені «основи» 
сучасної медіасистеми України, які 
визначають її поточний стан. Так, до початку 
президентства Л. Кучми відбувся остаточний 
перехід України від елементів планової 
економіки часів СРСР до системи вільного 
ринку і ринкових відносин. Це, з одного 
боку, змусило мас-медіа та їх власників 
знаходити альтернативні державним джерела 
фінансування, а з іншого – зумовило появу 
великих бізнесменів 

Іншими словами, почалася 
концентрація медіаресурсів в руках великих 
бізнесменів і фінансово-промислових груп, 
які мали свій основний бізнес поза сферою 
ЗМІ і використовували їх головним чином не 
для отримання прибутку, а для захисту 

власних економічних інтересів і здійснення 
впливу на громадську і політичне життя. 

Певна зміна зазначеної ситуації 
починає відбуватися тільки в 2004 році, коли 
після подій «Помаранчевої революції» на 
пост президента країни приходить 
В. Ющенко. відповідно, з цього моменту 
починається наступний (III-й) етап 
трансформації української медійної системи. 

Третій етап (Етап сильній залежності 
ЗМІ від власників: 2005–2010 рр., Період 
президентства В. Ющенка) багато в чому 
обумовлений подіями «Помаранчевої 
революції» і характеризується, перш за все, 
різким зростанням позиції України в 
рейтингах різних, вже згадуваних нами 
міжнародних організацій, які раніше 
визначали еѐ як «невільну і недемократичну» 
країну. Якщо залишити без уваги питання 
ангажованості даних показників, можна 
відзначити, що за результатами дослідження 
«Свобода у світі» Україна в 2005 – початку 
2006 рр. отримала статус «вільної» країни, а 
в рейтингу свободи слова організації 
«Репортери без кордонів» в період з 2004 до 
2005 рік піднялася з 138-го на 112-е місце [3]. 

Основними рисами наступного, IV-го 
етапу розвитку медіасистеми України (етап 
повернення диктату влади над 
медіавласниками – це 2010–2014 рр., тобто 
період президентства В. Януковича) стали 
черговий перерозподіл власності на 
українському медіаринку і суттєве посилення 
зазначеної вище тенденції витіснення з нього 
іноземного капіталу. Так, звіт неодноразово 
згадуваній нами організації «Freedom House» 
за травень 2011 року свідчить про значні 
втрати України в перший рік президентства 
В. Януковича в рейтингах свободи преси. 
Згідно з дослідженням даної організації, 
Україна опустилася з 108 на 121 місце за 
рівнем свободи преси. Примітний і той факт, 
що за підсумками 2010 року ряд українських 
громадських організацій називав «ворогом 
преси № 1» в Україні саме тодішнього 
президента В. Януковича. 

Якщо ж розглядати поточний, V-й, 
згідно з нашою класифікацією, етап розвитку 
української медіасистеми (етап розвитку 
українських ЗМІ в період політичної кризи 
2013–2014 рр. і початку президентства 
П. Порошенко), Отже, якщо раніше, 
незважаючи на тиск «зверху», існував ряд 
досить значущих опозиційних ЗМІ, 
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підтримуваних олігархами, які перебували в 
деякому конфлікті з тодішньою владою і 
часто що виявляють критичну позицію по 
відношенню до неї, то тепер багато з 
провідних мас-медіа, чиї власники, по суті, і 
посприяли приходу нової влади в країні, 
досить лояльні до їхніх дій. Крім того, 
продовжилася і тенденція тиску з боку влади 
на ті нечисленні засоби масової інформації, 
які все ж намагалися подавати критичні 
матеріали, взявши опозиційний курс щодо 
нового керівництва країни. 

Що стосується Європи, то рівень 
європейської свободи преси є найбільш 
крихким, ніж будь-коли з часу закінчення 
холодної війни. 

Про це свідчить щорічний звіт, який 
представила дюжина партнерських 
організацій платформи Ради Європи щодо 
захисту журналістики і безпеки журналістів, 
повідомляє Politico. Серед організацій – 
Європейська федерація журналістів та 
Репортери без кордонів. 

Звіт підтверджує погіршення стану 
свободи преси в Європі і розкриває його 
причини. Він грунтується на 140 серйозних 
порушеннях свободи преси, про які 
повідомлялося платформі в 2018 році, у тому 
числі – 17 випадків безкарності за вбивства 
журналістів. 

Різке збільшення кількості повідомлень 
про порушення свободи ЗМІ спостерігалося в 
Італії. У доповіді також підкреслено 
погіршення ситуації зі свободою слова в 
Туреччині, де понад 200 журналістів були 
заарештовані або затримані після спроби 
державного перевороту в середині 2016 року. 
Угорщину також критикували за «дуже 
високу концентрацію ЗМІ в руках 
проурядових олігархів» [4]. 
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ТЕОРИЯ ИГР  

КАК МЕТОД РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В современном мире наблюдается 

тенденция ускорения темпов развития 
экономической, политической и 
общественной системы, глобализация 
производства. Перед человечеством возник 
вопрос о том, как быстро и с минимальными 
затратами определить правильность того или 
иного выбора, оптимизировать систему 
управления на всех уровнях. Кроме того, в 
большинстве случаев от правильности 
выбора зависит экономическая и 
политическая судьба страны. Учитывая 
сложность и значимость принятия решения в 
середине прошлого века ученые разработали 
теорию игр, которая, имея математическое 
содержание, позволяет анализировать и 
рационально принимать решения. 

Недостаток рациональности ощущается 
на всех уровнях, где важным ресурсом 
является власть. В одном случае это 
приводит к бедности местного бюджета, в 
иных же может привести к более страшным 
последствиям для человеческих жизней. 

Примером отсутствия рационального 
подхода наблюдается, например, в политике 
Украины в отношении этнических меньшин. 
Единственный регион Украины, где в 
процентном соотношении представителей 
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украинского этноса было меньше в 
сравнении с представителями другого этноса, 
стал зоной политической и военной 
оккупации другим государством, без каких-
либо реальных попыток предотвратить такой 
исход со стороны украинского 
правительства, что является более, чем 
просто политическим провалом. 

Рациональность присутствует в 
перечне того, чем руководствуется любой 
человек при принятии решения. Это касается 
и политики. Существует в истории политики 
и огромное количество примеров 
действительно удачных и дальновидных 
решений, однако, часты случаи, когда в 
политику «играют» иррационально. Для 
минимизации потерь существует теория игр.  

Игра – это инструмент тестирования 
специфических прогнозов и сценариев 
эскалации реальных конфликтов, 
смоделированных на основе классических и 
современных теорий. 

Самая очевидная, на первый взгляд, 
стратегия, часто, не является самой 
рациональной, иначе говоря, выгодной.  

При выборе стратегии важно 
учитывать не только получение 
максимального выигрыша для себя, но и 
возможные шаги других игроков, и их 
влияние на ситуацию в целом.  

Игрок должен понимать, что 
достижение наилучшего из всех 
гипотетических вариантов исхода бывает 
заведомо недостижим и необходимо 
избирать ту стратегию, которая приведет к 
наилучшему из достижимых исходов. 

Во время исследования политических 
конфликтов теория игр позволяет 
разрабатывать математические модели, 
которые отражают конфликтную ситуацию, 
выдвигать и проверять гипотезы 
относительно развития политических 
событий, анализировать возможные 
варианты и стратегии политического 
поведения, допускать существование 
вероятных стратегий оппонентов. 
Проведение таких исследований требует 
меньших материальных затрат и времени, 
что позволяет направлять существующие 
средства непосредственно на решение 
конфликтной ситуации. 

Настаивать на мысли, что политика 
основывается на предположениях 
бессмысленно, математика уже давно стала 

методом изучения политических 
закономерностей, а теория игр является 
действенным инструментом при выборе 
наиболее выгодного курса. Можно и дальше 
игнорировать теоретико-игровые модели, но 
тогда результат действий будет менее 
желаемым, так как будет достигаться с 
большими издержками или не достигаться в 
целом. 

 
Рекомендовано до друку –  
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ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
 

Сьогодні для більшої частини 
суспільства стає зрозумілим, що боротьба 
проходить не тільки на політичній арені, але 
охоплює і всі сфери сучасної культури. Тому 
необхідно звернути увагу на кінематограф, 
дослідження політикотворчої ролі якого має 
незаперечну актуальність. Незважаючи на те, 
що ХХІ століття – це час домінування 
Інтернету, сучасний кінематограф 
залишається одним з найпотужніших 
інструментів впливу на формування 
суспільної думки і політичної реальності. 

З усіх форм масової комунікації, кіно 
займає в суспільстві унікальне положення. 
М. Маклюен відносить кіно до «гарячих» 
засобів мас-медіа, тобто до таких, які 
повністю охоплюють глядацьке сприйняття і 
змушують глядача ідентифікуватися з 
героями фільму, а іноді і з самої 
кінокамерою. Специфічність кінематографа 
проявляє себе у всебічному впливі на 
глибинні пласти свідомості, і у вивільненні 
схованих архетипів свідомості. Аналізуючи 
всі ці особливості,  кінематограф не тільки 
відображає найголовніші проблеми 
сучасності, а й є одночасно технологію 
моделювання нашої реальності. 

Дослідження явища кінематографа 
тісно зв’язано з багатьма науковими 
дисциплінами, перш за все зі психологією. 
Саме завдяки вивченню психологічного 
впливу на людей, ми бачимо, що пропаганда 
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стала вагомою частиною інструментарію 
кінематографа. Кіно, як спосіб пропаганди, 
здатне викликати надзвичайно високий 
емоційний вплив, так званий емоційний 
резонанс, що змушує свідомість глядача за 
допомогою відеоряду поводитися певним 
чином. Глядач, що в екранних подіях 
розкриває для себе нові можливості 
сприйняття реальності, запускає або гасить в 
організмі емоційні і рефлексивні процеси та 
збуджує певний ряд дій. При цьому вплив 
пропаганди відбувається приховано 
(безсвідомо), і ніякі раціональні 
контраргументи у цьому випадку не 
працюють.  

Кінематограф цілеспрямовано 
орієнтований на широку аудиторію. 
Емоційний резонанс, що виникає між 
кінообразом/сюжетом кінострічки та 
свідомістю індивіда – її реципієнта, знижує 
здатність критично сприймати інформацію, 
внаслідок чого особа стає максимально 
вразливою для впливу. Якщо технологія 
емоційного резонансу не спрацьовує, то 
використовують прийом психологічного 
шоку – особливо популярний серед 
телевізійників та ґрунтований, окрім іншого, 
на тиражуванні кадрів із жертвами 
військових конфліктів, техногенних та 
природних катастроф тощо. Ця техніка 
доволі хитка, проте працює доволі потужно. 

Відповідно до авторського задуму кіно 
може довільно створювати у глядача відчуття 
«справедливості» і моральної правоти того 
чи іншого персонажа, незалежно від його 
дійсної ролі в історії. Наприклад, це чудово 
зображено у фільмі «Бункер». Незважаючи 
на всі злочини, скоєні Гітлером, режисер 
показав його так, що мимоволі починаєш 
співчувати його безпомічності та самотності. 
Таке явище як фальсифікація історії 
випливає саме з цих особливостей. Яскравим 
прикладом такого художнього фільму-агітки 
є сумнозвісні «Зелені берети», що оспівує 
війну у В'єтнамі.  

Загалом сюжет вважається основою 
фільму, проте це тільки на перший погляд. 
Набагато важливіше те, яким шляхом 
передається зображення і які технології 
використовуються. Маніпуляція з образами, 
де головний герой фільму майже 
бездоганний персонаж, а антагоніст 
наділений зовнішністю, що відштовхує та 
відразливими якостями, гра відтінків та зміна 

тону – це розповсюджені прийоми 
маніпуляцій, що створюють відповідну 
«атмосферу»  фільму та детермінують спосіб 
його «прочитання» глядачами. Витонченим 
та ненав’язливим прийомом є ефект 
перспективи. Кольори, що використовують, 
напрям камери, звуковий супровід – це ті 
аспекти, над якими працюють спеціалісти 
для того, щоб непомітно впливати на 
свідомість. Такі техніки не усвідомлюються 
завдяки їх прихованому впливу і глядач, 
занурюючись у сюжет, впадає у стан, 
подібний до гіпнотичного. Так кінематограф 
забезпечує м’яку форму впливу. 

В сфері масової культури США, 
сьогодні, не мають собі рівних. Зараз 
західний кінематограф в особі Голлівуда має 
серйозну перевагу у сфері політичних 
комунікацій, а так само й у рівні розвитку 
технологій, що дозволяють маніпулювати 
масовою свідомістю. На думку 
З. Бжезинського, масова культура (поряд з 
військовою та економічною могутністю), 
забезпечує США політичний вплив,  якого не 
має жодна держава світу. Цікавим є той факт, 
що головні антагоністи в американських 
бойовиках завжди чітко відповідають 
поточному зовнішньополітичного курсу 
країни. Якщо в минулі десятиліття кіноідоли 
мужньо боролися переважно з підступними 
радянськими шпигунами, то сьогодні 
головними антагоністами є північні корейці. 
Спотворення інформації не обійшло 
стороною і дитячі мультфільми. В 
американській анімаційній картині 
«Анастасія» Григорій Распутін предстає в 
образі злого мага, який бажає заволодіти 
царським престолом. Та й взагалі майже всі 
голлівудські фільми зроблені по шаблону, де 
інформація постійно повторюються для 
більш ефективного впровадження у 
підсвідомість. 

Проте всі вищезазначені технології 
мають не тільки негативний контекст, часто 
їх використовують для соціального 
моделювання реальності, а саме для боротьби 
з расизмом, нетерпимістю, пропаганди 
здорового образу життя. Наприклад, таке 
явище як соціальне кіно висвітлює 
найгостріші соціальні проблеми та закликає 
до боротьби з ними. 

Підсумовуючи, слід підкреслити, що 
сучасний кінематограф як соціальний 
інститут формує глядача і впливає на 
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суспільство, сприяючи розширенню 
свідомості. Тобто між суспільством та кіно 
існує постійний та амбівалентний зв'язок. 
Кінематограф є одним з найпотужніших 
інструментів формування громадської думки. 
Крім відвертої реклами, через фільми 
проводиться пропаганда, створюються 
образи класових ворогів, нав'язуються 
стереотипи, впроваджуються неймовірні досі 
ідеї і примітивні моделі поведінки. Таким 
чином, сучасний кінематограф є ефективним 
засобом політичної комунікації і в силу своєї 
масштабності використовується державами з 
метою створення національної ідеї та 
системи міфів, моделювання та коригування 
політичної реальності. 
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УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 
 

Поняття ґендеру ввів в науку в 
1955 році американський психолог Джон 
Мані. Сама ґендерна політика своєю появою 
зобов'язана фемінізму другої хвилі, кінця 
1960–1970-х років, який підняв питання про 
дискримінацію жінок. 

Ефективність ґендерної політики 
базується на врахуванні кількох ґендерних 
компонентів: культурного набору соціальних 
ролей чоловіків і жінок, системи цінностей та 
моделей взаємовідносин обох статей у 
суспільстві, які у свою чергу впливають на 
утвердження ґендерного балансу. 

Серед міжнародних механізмів 
залучення жінок у політику – компенсаційні 
дії, або позитивні заходи. Це спрямовані 
проти дискримінації за ознакою статі 
спеціальні, зазвичай тимчасові заходи з 
подолання наслідків дискримінації, яка мала 
місце в минулому або триває, для створення 
фактичної рівності можливостей та рівного 
ставлення до чоловіків і жінок. Спектр таких 
заходів досить широкий, наприклад: 

• визначення завдань, цілей або квот участі 
жінок у видах діяльності чи секторах, де 
жінки мало представлені; 
• сприяння доступу жінок до ширших 
можливостей в освіті, професійному навчанні 
та зайнятості в «нетрадиційних» для жінок 
секторах; 
• заходи для забезпечення швидкого 
кар’єрного зростання (наставництво чи 
менторство, залучення жінок до вже 
створених мереж); 
• інформування й заохочення роботодавців до 
найму і просування жінок; 
• створення умов праці так, щоб це 
відповідало потребам працівниць із 
сімейними обов’язками; 

• сприяння більшому розподілу професійних, 
сімейних і громадянських обов’язків між 
чоловіками й жінками тощо [1, с. 93–94.]. 

Система квот історично виправдала 
себе як один з ефективних інструментів 
досягнення ґендерної рівності в 
перерозподілі влади. Завдання системи квот 
полягає в тому, щоб жінки займали хоча б 
«критичну меншість» від 30 % до 40 % місць, 
наприклад, в парламенті країни. Квотування 
забезпечує створення «критичної маси» 
жінок-політиків, здатних впливати на 
політичні процеси і політичну культуру в 
цілому. 

У сучасному світі існують держави, де 
введення ґендерних квот досягло своєї мети. 
Високий рівень представництва жінок в 
нижніх палатах Парламенту (30–56,3 %) був 
досягнутий в п’яти Скандинавських країнах, 
в 9-ти інших країнах Європи, в шести країнах 
Латинської Америки, а також в 11-ти 
Африканських країнах. 

Політика нашої держави в даному 
питанні також декларує рівність чоловіків і 
жінок. Ст. 24 Конституції України, зокрема, 
присвячено подоланню дискримінації за 
ґендерною ознакою. Після здобуття 
Україною незалежності, зрушення в 
законодавчому забезпеченні рівності статей в 
Україні значно зросло. Це й прийняття Указу 
Президента України від 26 липня 2005 р. 
«Про вдосконалення роботи центральних і 
місцевих органів виконавчої влади щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» [3], і схвалення Кабінетом 
Міністрів України «Концепції Державної 
програми ґендерної рівності в українському 
суспільстві на 2006–2010 роки» від 
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05.07.2006 р. [4], і прийняття Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» від 
08.09.2005 р. [2]. 

Проте в порівнянні з країнами світу, 
відповідно до Звіту з глобального ґендерного 
розриву за 2016 рік, представленого 
Світовим економічним форумом, Україна 
займає 69 місце за індексом ґендерної 
рівності (у рейтингу серед 142 країн). 
Порівнюючи ці дані з показниками минулих 
років, очевидно, що стан ґендерної рівності в 
Україні погіршився. Так, найкращий 
результат Україна продемонструвала в 
2006 році, посівши 48 місце. Тоді за деякими 
з чотирьох обчислювальних параметрів 
Україна наблизилась до позначки 1,00, що 
означає повну ґендерну рівність в цій сфері. 

Іншим вагомим фактором, який 
стримує належну й ефективну реалізацію 
законів, прийнятих в Україні протягом 
останніх 20 років щодо забезпечення 
ґендерної рівності, є слабка й «розмита» 
відповідальність за їхнє недотримання. Це 
втілюється або у відсутності норм, що 
прописують умови дії санкцій, або 
у практиках застосування законів судовою 
системою. Яскравий приклад – це спроба 
стимулювати партії дотримуватись 
ґендерних квот. Так, в Україні ще в 2013 р. 
було. встановлено квоту у 30 %, яка на 
виборах 2014 року не дала результатів, 20 з 
29 партій не виконали цієї вимоги.  

Отже українська практика ґендерної 
політики від часів її незалежності дає 
зрозуміти, що Україна, приймаючи закони, 
підписуючи документи, встала на шлях 
розвитку ґендерної політики. Хоч і 
маленькими кроками вона намагається 
вдосконалити її. Практика восьми скликань 
законодавчого органу, показує, що Україна 
на правильному шляху. Нормативно-
правовий базис Української ґендерної 
політики підкреслює позитивний розвиток 
ґендерної політики в нашій країні. 
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суспільстві на 2006–2010 роки. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3842006
- %D1 %80 (дата звернення 12.04.2019). 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВСТРАЛИИ,  
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ И СТРАН 
ОКЕАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Внешнеэкономическая деятельность 
является важной составляющей 
международных экономических отношений, 
которая способствует усилению 
международной конкурентоспособности 
различных субъектов хозяйствования в их 
борьбе на мировых рынках.  

Австралия – одна из экономически 
развитых стран мира, занимающая высокие 
позиции в системе мировой экономики и 
международных экономических отношений. 
Стабильный экономический рост на 
протяжении последнего десятилетия 
сочетается с низкой инфляцией, 
привлекательными процентными ставками, 
увеличением эффективности производства и 
производительности труда. Так, в 2018 году 
ВВП Австралии вырос на 3,1 %, после 
показателя 2,4 % в 2017 году. 

Факторами, которые способствуют 
стабильному росту экономики Австралии 
можно считать низкую ставку 
рефинансирования, низкий уровень 
безработицы и инфляции. В 2018 году 
Резервный банк Австралии оставил ставку 
рефинансирования на уровне 1,5 %, пока 
уровень безработицы не опуститься с уровня 
5,5 % до 5 %, а годовая инфляция не 
достигнет значения 2,5 % [1]. 

За 2017 г. внешнеторговый оборот 
товаров и услуг Австралии увеличился на 
9,1 %. При этом экспорт увеличился на 8,1 %, 
импорт – на 10,4 %. Положительное сальдо 
уменьшилось на 5,4 %. 

Дефицит текущего счета платежного 
баланса в Австралии с учетом сезонных 
колебаний снизился более чем на 4 млрд. А$ 
в первом квартале 2018 года, в основном за 

счет увеличения экспорта товаров, согласно 
последним данным Австралийского 
статистического бюро (АБС) [3]. 

Новая Зеландия входит в число 
наиболее экономически развитых стран. ВВП 
на душу населения в стране составляет 
около 20 тыс. долл. США [4]. 

Экономика Новой Зеландии ориентирована 
на свободную торговлю и в значительной 
степени зависима от экспорта. До июня 2016 
года, экономический рост составлял в 
среднем 2,8 %. При этом уровень 
безработицы снизился с 5,7 % в 1-м квартале 
2016 года до 5,1 % во 2-м квартале 2016 года. 

Положительное сальдо текущего счета 
платежного баланса Новой Зеландии первом 
квартале составило 1,31 млрд. NZ$, что выше 
ожиданий экономистов 1.05 млрд. NZ$. Бюро 
статистики Новой Зеландии сообщило, что 
сальдо текущего счета платежного баланса 
Новой Зеландии по отношению к ВВП 
снизилось на 3 %. Дефицит инвестиционных 
операций в первом квартале составил 
1,73 млрд. NZ$. Сальдо внешней торговли 
услугами Новой Зеландии увеличилось до 
2,8 млрд. NZ$. Дефицит текущего счета 
платежного баланса Новой Зеландии в 
годовом исчислении составил –
7,504 млрд. NZ$. [5]. 

Океания – это совокупность островов 
Тихого океана, которые объединены в 
Меланезию, Микронезию и Полинезию. 

Экономическое развитие государств 
Океании в немалой степени зависит от 
энерговооруженности их хозяйства. 
Промышленность развита слабо и не 
удовлетворяет потребностей внутреннего 
рынка. Основу экономики большинства 
стран Океании составляет сельское хозяйство 
и рыболовство. Импорт стран Океании в 
2016 г. был меньше на 8,1 млрд. долл., 
торговый дефицит составлял 0.53 % от ВВП 
Океании. Доля импорта стран Океании в 
мире составила 1,6 % [6]. 

Внешнеэкономическая деятельность 
Австралии, Новой Зеландии и стран Океании 
должна формироваться так, чтобы экспорт и 
импорт товаров соответствовали 
стратегическим интересам государства и 
были выгодны для собственных 
производителей. Состояние развития 
внешнеэкономической деятельности зависит 
от многих факторов, среди которых 
определяющее место принадлежит внешней 
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и внутренней экономической политике 
государства, эффективности осуществления 
таможенной политики и обеспечению 
экономической безопасности государства [7].  
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Важливість співпраці України та 

Королівства Іспанії має велике значення при 
вирішенні регіональних проблем, та 
внутрішньополітичних криз обох держав. 
Активна співпраця держав також допоможе 
вирішити економічні проблеми, присутні в 
країнах. Історія внутрішньополітичного та 
зовнішньополітичного розвитку України та 
Королівства Іспанії на міжнародній арені 
багато в чому є схожими.  

Обидві країни були приблизно на 
одному рівні наприкінці ХХ століття під час 
зміни устрою влади з авторитарного на 
демократичний, однак засоби та час, за який 

це вдалося зробити дуже різняться, так само, 
як і результати цих змін. 

Співпраця між країнами почалася тоді, 
коли Урядом Іспанії було визнано Україну як 
незалежну державу 31 грудня 1991 року, 
однак офіційні дипломатичні відносини між 
Україною та Королівством Іспанія  були 
встановлені 30 січня 1992 року під час 
підписання спільного комюніке між  
міністрами закордонних справ Анатолієм 
Зленко та Франсісіко Фернандес-Ордонесом 
у Празі. Варто відмітити, що ще на початку 
січня 1992 року іспанський прем'єр Феліпе 
Гонсалес заявив про те, що «іспанським 
пріоритетом в Східній Європі є Росія, 
Україна та Румунія». Так, формальне 
встановлення дипломатичних відносин було 
лише питанням погодження графіків 
міністрів закордонних справ обох країн [2]. 

Україна та Іспанія мають доволі схожі 
проблеми, а саме, питання сепаратизму 
Країни Басків, Каталонії, Валенсії та Криму, 
Східних областей України; економічна та 
політична кризи; корупція; питання про 
єдину офіційну мову; етнічна неоднорідність; 
проблема безробіття; економічна нерівність 
провінцій та областей; міграція; відтік 
інтелектуальної та робітничих сил за кордон. 

Відтак, двостороння плідна співпраця 
повинна мати вагомий внесок у розвиток 
багатьох галузь обох країн. Так, Іспанія 
зацікавлена у декількох національних 
проектах України та готова інвестувати їх. У 
свою чергу українська сторона має 
можливість збільшити експорт 
сільськогосподарської продукції. 

Крім того, з моменту встановлення 
дипломатичних відносин між двома країнами 
договірно-правова база двосторонніх 
відносин нараховує 30 чинних договорів.  

Візит П Порошенка на початку червня 
2018 р. до Мадриду став першим офіційним 
візитом за 22 роки, а також першим візитом 
іноземного лідера з моменту призначення 
нового прем'єр-міністра Іспанії – Педро 
Санчеса. Також, Гарант провів зустрічі з 
Королем Іспанії Феліпе VI, Головою 
Конгресу депутатів Аною Марією Пастор і 
представниками ділових кіл Іспанії. На 
додаток, Петро Порошенко відвідав регіон 
Галісія, де відбулася зустріч з головою уряду 
Галісії Альберто Нуньєс Фейхоо. 

Під час офіційного візиту Президент 
України анонсував підписання нової угоди 
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про соцзабезпечення. Угода передбачає 
вирішення проблем у сфері захисту 
української громади та українців взагалі.  

Потрібно відзначити, що Україну та 
Іспанію об’єднує не лише довгі 
дипломатичні відносини та схожа історія 
демократизації, а й внутрішньополітичні 
кризи. Насамперед, питання пов’язані с 
неправовим відокремленням Каталонії від 
Королівства Іспанії, а також анексією Криму 
та окупацією Донбасу. Звісно, важко 
порівнювати ці ситуації, адже ситуації 
абсолютно різні: в Іспанії виключно 
внутрішній конфлікт; каталонці є окремою 
нацією, яка має свою мову, національну 
символіку, атрибути автономії, етнічну 
ідентичність тощо. Цікаво і те, що у 
зовнішній політиці Іспанії існує такий 
феномен як «регіональна парадипломатія» 
(«мікродипломатія»), яка зумовлює активну 
діяльність автономних спільнот Королівства 
Іспанії (Каталонії, країни Басків, Галісії та 
Наварри) в міжнародних процесах, діяльність 
яких розбігається з політикою Мадриду [1]. 

Необхідно зауважити, що країни 
підтримують одна одну у питаннях 
територіальної цілісності. Так, МЗС України 
зробило заяву, де повідомило, що підтримує 
державний суверенітет та територіальну 
цілісність Іспанії у межах міжнародно 
визнаних кордонів; також зазначено, що 
Україна не визнає проголошення в 
односторонньому порядку незалежності 
Каталонії; на додаток, Україна підтримує Дії 
Уряду Іспанії, спрямовані на врегулювання 
кризи в рамках чинної Конституції, 
дотримання законодавства та забезпечення 
поваги до прав усіх громадян. 

Однак, іспанська сторона більш 
відкрита та зацікавлена у співробітництві, що 
не так явно проглядається у зі сторони 
України, котра займає менш активну позицію 
у питанні співпраці з Іспанією, марнуючи 
великий потенціал міждержавних відносин. 

Однак, не зважаючи на довгу історію 
співпраці обох держав, наразі відчувається 
брак практичної реалізації великого 
потенціалу дипломатичних відносин. 
Зважаючи на внутрішньополітичні кризи, які 
переживають Україна та Іспанія останні 
роки, розвиток та поглиблення міждержавної 
співпраці у економічному, технологічному, 
соціальному та науковому секторах може 
стати запорукою плідного співробітництва 

Іспанії та України на міжнародній арені і, як 
наслідок – стабілізації внутрішніх криз. 
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ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ В 
УКРАЇНІ РЕФОРМ В СФЕРІ МАЛОГО 

ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА 
ПРИКЛАДІ ПРИБАЛТІЙСЬКИХ КРАЇН 

 
 Естонія, Латвія і Литва, провели 
комплексні реформи, а саме реформували 
законодавчу систему, податкову систему, 
застосували інновації, які призвели до 
техніко-економічного прориву і створили 
сприятливі умови для підприємців.  
 Прибалтійські країни на даний момент 
знаходяться в першій двадцятці країн за 
припливом іноземних інвестицій, легкості 
ведення бізнесу, а також індексу економічної 
свободи. Дана тенденція склалася завдяки 
державним реформам, також важливим 
фактором був вступ до Європейського Союзу, 
що в свою чергу, призвело до позитивних 
перетворень в країнах і зближення з 
європейськими стандартами. 

В Україні умови для ведення бізнесу є 
несприятливими, тому використовуючи 
досвід Естонії, Латвії та Литви, цю 
тенденцію слід виправити. Для порівняння, 
розглянемо індекс легкості ведення бізнесу в 
цих країнах та Україні (див. мал. 1). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2165970-ispanskij-vektor-ukraini-25-rokiv-druzbi.html/
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2165970-ispanskij-vektor-ukraini-25-rokiv-druzbi.html/
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Мал. 1. Індекс легкості ведення бізнесу 
Естонії, Литви, Латвії та України з 2014 до 
2018 рр.  Джерело [1]. 
 

Аналіз індексу легкості ведення бізнесу 
в Україні показує, що в порівнянні з 
прибалтійськими країнами, вона відстає. 
Протягом 2014–2018 рр. Україна займає 
останні позиції в цьому рейтингу, а країни 
Прибалтики значно випереджають її, 
займаючи перші місця. Отже, Україні слід 
використовувати досвід Прибалтійських 
країн для поліпшення бізнес клімату в країні. 

Використовуючи досвід Естонії, Латвії 
та Литви, в Україні слід провести реформи в 
системі сплати податків – спростити 
податкове законодавство для підприємців, 
зменшивши податкове навантаження на 
підприємства. Наступний крок – це 
створення спеціалізованих фондів з 
підтримки малого та середнього бізнесу, які б 
надавали податкові пільги підприємствам, 
гарантії по кредитах та допомогу в пошуку 
інвестицій для підприємства. Важливим 
кроком для України є зміна законодавства, 
яке захищало б інтереси і права інвесторів. 

Україні слід також спростити умови для 
реєстрації фірми, а використовуючи досвід 
Естонії, розробити систему електронної 
держави. Це підвищить привабливість країни 
для іноземних інвесторів, зробити можливим 
реєстрацію фірми і виплату податків онлайн. 
Завдяки цьому, економіка країни стане 
прозорою і надійною для підприємців. 

Варто зазначити, що ключовою 
проблемою для розвитку малого та 
середнього бізнесу в Україні є відсутність 
закону про конкуренцію, який би 
підтримував розвиток підприємництва в 
регіонах. Необхідно застосувати досвід 

раніше зазначених країн, а саме мінімізувати 
частку тіньового ринку праці та знизити 
готівкові операції підприємців, для зниження 
корупційних ризиків та впровадження 
корпоративного управління. 

Інша проблема, яка існує в Україні це 
мораторій на продаж землі. В Естонії, Латвії 
та Литві існують спеціальні аукціони на яких 
продається земля. Створення такого роду 
аукціонів, змогло б збільшити державний 
бюджет, приплив інвестицій і розвиток 
промислового комплексу в країні. 

Європейські експерти відзначають, що 
Україні важливо співпрацювати з іншими 
країнами, які розглядають інтеграцію в 
Європейський Союз, в області розвитку 
малого і середнього бізнесу. З одного боку, 
така співпраця повинна підвищити довіру 
інвесторів до українських підприємств. З 
іншого боку, воно збільшить ринки збуту 
української продукції закордон, що в свою 
чергу, зробить економіку країни більш 
конкурентоздатною на міжнародному рівні. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, 
що Україна, в порівнянні з Естонією, Латвією 
і Литвою в індексі легкості ведення бізнесу 
не займає лідуючих позицій, тому важливо 
прискорити впровадження реформ, які 
сприяють розвитку малого і середнього 
бізнесу. Вибираючи шлях змін на прикладі 
Прибалтійських країн, Україні необхідно 
почати реформи з зміни законодавчої бази 
для підприємців, змінити систему 
оподаткування для малого та середнього 
бізнесу, створити фонди для підтримки 
підприємців. Важливо відзначити, що 
держава має бути зацікавлена в збільшенні 
підприємств і створювати сприятливий 
бізнес-клімат в країні. Одним з рішень для 
спрощення ведення бізнесу в Україні, є 
створення електронної держави, що призвело 
б до збільшення урядових послуг населенню 
та бізнесу, зростання технологій і прозорості 
в бізнесі. Якщо Україна піде шляхом реформ, 
вона стане привабливою для інвесторів і для 
ведення малого та середнього бізнесу. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ НОРВЕГИИ И ДАНИИ С 
УКРАИНОЙ 

 
Отношения между Украиной, Данией и 

Норвегией складываются нестабильно. Дания 
признала независимость Украины 31 декабря 
1991 г., дипломатические отношения были 
установлены 12 февраля 1992 г. [1]. 

По данным Государственной службы 
статистики Украины, общий объем торговли 
между Украиной и Норвегией по результатам 
2018 г. составил 199,241 млн. долл., а 
Украины с Данией 25,556 млн. долл. Исходя 
из данных, и Дания, и Норвегия 
экспортируют в Украину значительно 
больше товаров, чем импортирует.  

Норвежско-украинский товарооборот в 
2017 году увеличился на 32,1 % по 
сравнению с 2016 годом, а датско-
украинский – на 14 %. Существующие 
внешнеэкономические связи налаживаются 
из года в год, об этом свидетельствует рост, 
как импорта, так и экспорта. Украинский 
экспорт в Норвегию увеличился на 45 %, в 
Данию на 32 %. Украинский импорт из 
Норвегии также увеличился на 5 % в 
2018 году, из Дании на 41 % [2].  

Если сравнивать данные страны по 
объему торговли услугами, то у Дании с 
Украиной налажены более тесные связи.  
Торговля услугами с Норвегией в 2018 г. 
составила 5143,5 млн. долл., в том числе 
экспорт 33896,6 тыс. долл. (увеличение по 
сравнению с 2017 г. на 26,8 %), импорт – 
39042 млн. долл. (увеличение на 45,3 %).  

Что касается торговли услугами с 
Данией, то в 2018 г. данный показатель 
составил 101,274 млн. долл., экспорт 
увеличился на 25 %, импорт также 
увеличился на 25 % [2]. Как и в случае с 
товарами, торговля услугами растет на 
протяжении последних лет.  

Украина экспортирует в Норвегию:  
жиры и масла животного и растительного 
происхождения, молоко и молочные 
продукты, натуральный мед, продукцией 
мучно-крупельной промышленности, 
продукты переработки овощей, зерновые 

культуры, судна, приборы и аппараты 
оптические, фотографические, котлы, 
машины, древесина и изделия из нее, изделия 
из камня, гипса, цемента.  

Экспорт в Данию представлен: одеждой 
и дополнительными вещами к одежде, 
другими готовыми текстильными изделиями, 
мебелью, семенами и плодами масличных 
растений, черные металлами, древесиной и 
изделиями из нее. 

Товарная структура импорта Украины 
представлена: рыбной продукцией, черными 
металлами, никелем и изделиями из него, 
пластмассой и полимерными материалами, 
продукцией из мяса и рыбы, удобрениями, 
фармацевтической продукцией, ядерными 
реакторами, котлами, машинами, мебелью, 
средствами наземного транспорта. 

Незначительными по сравнению с 
другими странами являются также прямые 
инвестиции в Украину. В 2017 г. инвестиции 
с целью осуществления контроля над 
деятельностью предприятия Норвегии в 
экономику Украины составили 
7,2 млн. долл., увеличившись по сравнению с 
2016 годом  на 2,3 млн. долл. или же на 32 %.  

Прямые инвестиции из Дании в 
экономику Украины составили 
137,6 млн. долл., уменьшение по сравнению с 
2016 г.на 1,2 млн. долл. или на 0,9 %. Дания 
инвестирует в Украину больше, чем 
Норвегия [3]. 

Прямые инвестиции Норвегии в 
Украине в основном направлялись в 
финансовую и страховую деятельность, 
промышленность, перерабатывающую 
промышленность, производство пищевых 
продуктов, напитков, табачных изделий. 
Более 150 датских компаний работают в 
Украине, в частности, в сфере 
агропроизводства, логистики, торговли. 
Основные сектора датского бизнеса в 
Украине – сельское хозяйство, IT, 
энергетика, легкая промышленность. 

Украину и Данию связывают более 
тесные торговые и инвестиционные связи, 
чем Украину и Норвегию. Однако, 
внешнеэкономические связи налаживаются.  

Сальдо торговли с Украиной по обеим 
странам является отрицательным. Украина 
импортирует больше, чем экспортирует в 
данные страны.  

Незначительными по сравнению с 
другими странами являются прямые 
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инвестиции в Украину. Это объясняется тем, 
что на сегодняшний день, экономическая 
интеграция характеризуется отсутствием 
широких производственно-технологических 
связей, из-за чего экспорт Украины 
представлен продукцией с низкой степенью 
обработки, тогда как, в нашу страну 
поступает готовая продукция, в том числе 
инвестиционного значения, имеющая 
высокую добавленную стоимость.  

Украине необходимо модернизировать 
существующие предприятия, направленные 
на экспорт, для  производства более 
высокотехнологической продукции. 
Политика государства должна быть 
направлена на поддержание ключевых 
отраслей. Впрочем, Украина имеет 
достаточно перспективные возможности 
стать основным внешнеэкономическим 
партнером для Дании и Норвегии.  
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ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ  
СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН  

З УКРАЇНОЮ 
 
Для дослідження зовнішніх 

економічних зв’язків було розглянуто досвід 
трьох країн скандинавського регіону, а саме 
Фінляндії, Швеції та Данії.  

За даними Державної служби 
статистики України, за підсумками 2018 р. 
обсяг торгівлі товарами і послугами між 
Україною і Фінляндією зріс на 25 % та 
становив 469 млн. дол. США, з них: експорт 
– 110,8 млн. дол. США (+13,8 %), імпорт – 
358,1 млн. дол. США (+29 %).  

Основними статтями експорту товарів 
до Фінляндії у 2017 році є чорні метали 
(58,9 %), реактори ядерні, котли і машини 
(9,2 %), а також папір і картон (5,9 %). У 
свою чергу імпортує Україна з Фінляндії такі 
товари, як папір і картон – 30,2 %, електричні 
машини – 12,4 %, а так само реактори ядерні, 
котли і машини – 9,0 % [1]. 

В асоціації Finnish Business Group 
відзначили, що товарообіг зростатиме 
завдяки створенню спільних українсько-
фінських підприємств в таких сферах як 
деревообробка, машинобудування, 
виробництво паперу.  

У Центрі підтримки експорту при 
українському союзі промисловців і 
підприємців повідомили, що фінські компанії 
зацікавлені в партнерстві з українським 
бізнесом. Зокрема, транспортна компанія 
ContainerShip готова взяти участь в 
будівництві в Україні контейнерних 
терміналів, а виробник будматеріалів RUUKI 
планує пошук українських виробників. 

Прямі інвестиції в Україну з Фінляндії 
на 31 грудня 2017 р. склали 133,8 млн. дол. 
США, інвестиції з Фінляндії склали 353,6 
млн. дол. США. Варто відзначити, що в кінці 
2017 року прямі інвестиції з Швеції в 
Україну зросли, а прямі інвестиції з 
Фінляндії показали найбільший результат за 
період 2012–2017 років [1].  

Близько ста фінських компаній 
займаються підприємницькою діяльністю на 
українському ринку. В Україні є попит на 
фінську експертизу в галузі сільського 
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господарства, інформаційних технологій, 
енергопостачання, поводження з відходами, 
охорони здоров'я, інфраструктури та освіти. 

У 2018 році продовжувала спостерігатися 
позитивна динаміка товарообігу товарами і 
послугами між Україною та Швецією.  

За підсумками 2018 року вартісні 
обсяги експортно-імпортних операції між 
Україною та Швецією зросли на 12,1 % та 
склали 524,1 млн. дол. США. Експорт товарів 
і послуг збільшився на 2,3 % і становив 
126,5 млн. дол. США. Імпорт зі Швеції 
збільшився у 2018 році на 15,7 % і становив 
397,6 млн. дол. США.  

Основними статтями експорту товарів 
до Швеції в 2017 році були чорні метали 
(30,2 %), деревина та вироби з деревини 
(17,7 %), а так же папір і картон (6,3 %). 
Основними статтями імпорту в 2017 році 
були такі товари як, ядерні реактори, котли і 
машини (49 %), засоби наземного 
транспорту, крім залізничного (11 %), а так 
же папір і картон (9 %) [1]. 

Швеція займає десяте місце в списку 
європейських країн, що здійснюють 
інвестиції в економіку України. У 2017 році 
мало місце нарощування обсягу шведських 
інвестицій в економіку України. За даними 
Державної служби статистики України, 
станом на 31 грудня 2017 обсяги прямих 
шведських інвестицій в українську економіку 
склали 353,6 млн. дол. США.  

Понад 100 шведських компаній поки 
перебувають в Україні. Значний потенціал 
співпраці залишається в сфері використання 
відновлюваної енергії, утилізації та 
переробки відходів, а також в 
телекомунікаційній галузі, сферах 
енергозбереження та захисту навколишнього 
середовища, ядерної безпеки, сільського 
господарства, у сфері фінансів тощо [2].  

Уряд Швеції уклав партнерство з 
шведсько-українською некомерційною 
організацією Beetroot Academy, щоб 
розвивати мережу IT-шкіл в Україні. 
Співпраця, зокрема, включає в себе 
інвестиції в розмірі $ 1,7 млн. Партнерство 
представляє з себе трирічну програму, мета 
якої – збільшити кількість IT-шкіл в Україні 
під керуванням Beetroot Academy до 
20 установ. У посольстві зазначають, що це 
«сприятиме розвитку актуальних і 
необхідних навичок» громадян України. 
Підтримка уряду Швеції дозволить Beetroot 

Academy відкрити школи в місцях, де це 
економічно невигідно. Зокрема, в містах з 
населенням в 200 000 і більше, які 
розташовані на сході України [3]. 

За даними Державної служби 
статистики України, за підсумками 2018 р. 
загальний обсяг торгівлі товарами і 
послугами між Україною і Данією зріс на 
35 % та склав 729,4 млн. дол. США. 
Український експорт зріс на 30 % та склав 
402,5 млн. дол. США. Імпорт збільшився на 
41,8 % та склав 326,9 млн. дол. США. 
Позитивне сальдо двосторонньої торгівлі 
товарами та послугами за цей період склало 
75,6 млн. дол. США [1]. 

Датська компанія Better Energy A/S і 
Nordic Environment Finance Corporation 
(NEFCO) інвестують 6,6 млн. євро в СЕС на 
Західній Україні. Компаніі підписали 
кредитну угоду на перший етап будівництва 
сонячного парку потужністю 19 МВт на 
Західній Україні. Кожна з компаній інвестує 
в проект 3,3 млн. євро. Партнером проекту в 
Україні є компанія ТОВ «Ганська СЕС». 
Очікується, що СЕС буде виробляти 
6 660 МВт-год електроенергії на рік, 
забезпечуючи понад 1000 будинків 
«зеленою» електрикою. Це дозволить 
скоротити викиди CO2, що виникають в 
результаті виробництва електроенергії в 
Україні 5 500 тонн на рік [4]. 
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Дунічевська Т. Ю. 

 
ПРОБЛЕМА ЄРУСАЛИМУ. 

МІЖНАРОДНИЙ ТА 
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

.  
Проблема Єрусалиму на сьогоднішній 

день займає одне з центральних місць в 
арабо-ізраїльському конфлікті. Актуальність 
даної теми обумовлена унікальністю міста і 
важливістю врегулювання питання для 
міжнародної спільноти. Сутність поставленої 
проблеми полягає у протистоянні 
ізраїльської та палестинської сторін за право 
суверенітету над Єрусалимом. Володіння 
містом трьох релігій є суперечливим 
питанням протягом століть, але саме події 
останнього року привели до ескалації 
конфлікту і стали поштовхом для 
відновлення дискусій на цю тему на 
міжнародній арені. 

6 грудня 2017 року президент США 
Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею 
Ізраїлю. Це рішення стало сенсацією, адже 
статус Єрусалиму протягом багатьох років не 
був остаточно визначений. Єрусалим 
фактично знаходиться під контролем Ізраїлю, 
але більшість країн світу визнають 
суверенітет Ізраїлю тільки над Західним 
Єрусалимом. Право на Східний Єрусалим 
мало перейти до палестинської держави, але 
в результаті встановлення на цій території 
ізраїльського контролю Генеральна Асамблея 
ООН характеризує її як окуповану. 
Міжнародне співтовариство неодноразово 
підтверджувало свою позицію про особливий 
статус Єрусалиму, який він отримав ще 
згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН № 181 в 1947 році. 

У грудні 2017 року президент США не 
тільки визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, 
але й доручив Держдепартаменту почати 
роботу з перенесення посольства з Тель-
Авіва. Західні експерти і дипломати 

стверджували, що на перенесення амбасади 
можуть піти роки, адже навіть немає 
відповідної будівлі, тому спочатку 
вважалося, що виконання рішення Трампа 
затягнеться. Але американська дипломатія 
впоралася всього за 5 місяців. Д Трамп своїм 
рішенням виконав закон, який був схвалений 
Конгресом США ще в 1995 р., але в зв'язку із 
загостреням ситуації на Близькому Сході, 
його виконання відкладалося кожні півроку. 

14 травня 2018 року до 70-річниці 
незалежності Ізраїлю в Єрусалимі відкрили 
посольство США. Дипломатичне відомство 
розташувалося в приміщенні колишнього 
американського консульства, що 
передбачалося, як тимчасове рішення. У 
заході брала участь делегація 
високопоставлених представників США, 
серед них дочка і зять Трампа: Іванка Трамп і 
Джаред Кушнер. Сам Дональд Трамп 
спостерігав за відкриттям в режимі 
телемосту, зробивши вітальну заяву по 
відеозверненню. 

Було прогнозовано, що відкриття 
американської амбасади призведе до 
загострення конфронтації між палестинцями 
та Ізраїлем. Вже 14 травня протести захопили 
сектор Газа і частину Єрусалима і 
спричинили за собою безліч жертв. Газетні 
видання писали про 58 убитих і 2700 
поранених. Палестинське керівництво 
заявляло про «масову бійню» з боку Ізраїлю, 
в той час як Ізраїль повідомив, що це були 
вимушені заходи проти терористів. Білий Дім 
в свою чергу звинуватив в зіткненнях 
ХАМАС, спираючись на факт, що 
насильство було спровоковане 
палестинським угрупуванням. 

Рішення про перенесення посольства 
піддалося критиці не тільки з боку ворогів, 
але і з боку союзників США. Лідери 
більшості європейських держав засудили дію 
Д. Трампа. Уряд Великобританії заявив про 
неможливість визнання Єрусалиму столицею 
Ізраїлю до тих пір, поки на Близькому Сході 
не запанує мир. У свою чергу міністр 
закордонних справ Росії С. Лавров 
підтвердив позицію Москви: «ми переконані 
в тому, що недоречно в односторонньому 
порядку переглядати рішення міжнародної 
спільноти таким чином». 

Арабські лідери також засудили дії 
США. Ліга арабських держав назвала 
перенесення посольства «грубим 
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порушенням норм міжнародного права», а 
офіційний представник ПНА Набіль Абу 
Рудейна заявив, що дана подія призведе до 
«провокації і нової фази нестабільності на 
Близькому Сході». Турецький президент 
відкрито висловився проти позиції США і 
Ізраїлю і відкликав своїх представників з цих 
держав. МЗС Ірану закликало ісламські 
держави згуртуватися і вжити рішучих 
заходів щодо рішення США. 

Слід вказати на дуже важливий факт, 
що були країни, які підтримали США в 
рішенні про перенесення посольства в 
Єрусалим. Ще в грудні 2017 року прем'єр-
міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав 
всі країни, які прагнуть до миру, наслідувати 
приклад США. Також він наголосив, що вже 
здійснює контакти з багатьма країнами з 
приводу перенесення їх посольств. Гватемала 
стала першою країною, яка не тільки 
підтримала заяву президента США про 
офіційне визнання Єрусалиму столицею 
Ізраїлю, а й перевела своє посольство в 
Єрусалим. За Гватемалою послідував і 
Парагвай, але вже у вересні 2018 року 
скасував своє рішення. Чехія, Гондурас і 
Румунія також розповіли про плани 
перенесення посольств з Тель-Авіва до 
Єрусалиму, але поки терміни виконання не 
вказані. Про рішення перенесення посольства 
в Єрусалим заявив і новообраний президент 
Бразилії Жаір Болсонару, який підтвердив 
свої наміри під час інавгурації. Прем'єр-
міністр Австралії Скотт Моррісон визнав 
Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, 
заявивши, що про перенесення посольства 
поки мова не йде, тому що це вимагає 
великих витрат. Але Австралія відкриє в 
Єрусалимі своє представництво з питань 
оборони і торгівлі. 

Важливою подією 2019 року по 
досліджуваному питанню стало об'єднання 
консульства і посольства США в Єрусалимі. 
Державний департамент заявив, що злиття 
було зроблено з міркувань ефективності і не 
сигналізувало про зміну політики щодо 
остаточного статусу Єрусалиму. Дана подія 
викликала негативну реакцію з боку 
палестинців, адже генеральне консульство 
де-факто слугувало посольством США на 
палестинських територіях. Палестинські 
лідери заявили, що США більше не можуть 
виступати посередником у врегулюванні 
близькосхідного конфлікту. 

Таким чином, за останні два роки 
контексти проблеми Єрусалиму значно 
трансформувалися. Принципову роль у 
цьому зіграло визнання Єрусалиму столицею 
Ізраїлю американським президентом 
Дональдом Трампом, що не привело до 
вирішення проблеми, а ускладнило її  та 
викликало негативну реакцію з боку 
міжнародної спільноти. 

 
Рекомендовано до друку  

– к. політ. н., доцентом Захарченко А. М. 
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Шевченко Ю. Г.  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 
В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ: 

ПОЗИЦИЯ И РОЛЬ США 
 
Акватория Южно-Китайского моря еще 

с середины ХХ века тянет за собой череду 
территориальных конфликтов. Причиной 
тому является стратегически значимое 
положение ЮКМ, а также богатые 
минеральные ресурсы. Актуальность 
изучения данного вопроса заключается в 
непрекращающемся противостоянии и 
нарастании противоречий между основными 
акторами: Китайской Народной Республикой 
с одной стороны и Филиппинами, 
Вьетнамом, Малайзией, Брунеем, о. Тайвань 
и США с другой стороны. Основными 
точками преткновения являются 
непосредственно Парасельские острова, 
острова Спратли, а также мыс Скарборо. 
Цель доклада – охарактеризовать позицию и 
роль США в ЮКМ, дать оценку и прогноз 
дальнейшего развития событий.  

В течение последнего года отношения 
между Китаем и США по вопросам 
территориального противостояния в ЮКМ 
остаются недоброжелательными, но не 
переходят в открытое военное 
противостояние. Китай усиливает военную 
активность в Южно-Китайском море, 
проводя серию военно-морских маневров. 
КНР продолжает строительство военных и 
промышленных форпостов на искусственных 
островах, сооруженных ею ранее в спорных 
водах, а также не перестает создавать новые 
острова. Многие лидеры Юго-Восточной 
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Азии обеспокоены тем, что у Вашингтона 
нет четкой стратегии безопасности для 
региона, кроме оказания давления на Пекин с 
целью соблюдения свободы судоходства в 
Южно-Китайском море. 

Однако, на протяжении последних трех 
лет США однозначно усилили свое 
присутствие в ЮКМ. В первую очередь, это 
объясняется участием в конфликте 
региональных союзников США, таких как 
Филиппины, Малайзия и Тайвань, которые 
рассматривают Соединенные Штаты в 
качестве покровителя и единственной 
движущей силы, способной выступить в 
качестве противовеса амбициям Китая. Во-
вторых, ЮКМ является важным торговым 
путем для самих США и это объясняет 
абсолютное неприятие установления полного 
экономического и военного контроля Китая в 
регионе. Свои позиции США укрепляют 
путем проведения регулярных операций по 
свободе судоходства, совместных военных 
учений с партнерами и поддержанием 
дружественных отношений с государствами-
партнерами. 

Таким образом, позицию США по 
вопросам территориального противостояния 
можно свести к следующему: США готовы 
поддержать своих «стратегических 
партнеров» в Южно-Китайском море, 
улучшить их способность патрулировать и 
контролировать свои собственные 
территориальные воды и ИЭЗ; США 
намерены отговорить Китай от проведения 
каких-либо дополнительных мероприятий по 
строительству островов, сооружению на них 
военных баз, размещению оборудования, 
материалов и т.д.; США нацелены на 
поддержание и укрепление безопасности и 
баланса сил в регионе под собственным 
руководством. 

Мы также пришли к выводам, что 
территориальный спор в Южно-Китайском 
море – это вопрос, решение которого вряд ли 
будет найдено в ближайшем будущем. 
Единственными оставшимися объектами, 
которые не полностью находятся под 
физическим контролем Пекина, являются 
острова Спратли. Политика США, 
направленная на мирный исход и правовое 
урегулирование, должна быть сосредоточены 
именно на Спратли, которые являются 
наиболее сложным с юридической точки 
зрения районом Южно-Китайского моря. 

Вашингтон также должен подчеркнуть, что 
позиция США на Тихоокеанском театре 
действий сосредоточена на способности 
проецировать силу в поддержку друзей и 
союзников, а не провоцировать прямую 
конфронтацию с Китаем на море. 

В ближайшем будущем конфликт 
имеет малую вероятность перерасти в 
военное столкновение и открытую 
конфронтацию между Вашингтоном и 
Пекином по данному вопросу. Однако, 
стремительное продвижение Китая в южной 
части моря, а именно в освоении архипелага 
Спратли, в конечном итоге, может привести 
к тому, что ни одно из государств Южно-
Восточной Азии будет не в состоянии 
завладеть новыми островными территориями 
и расширить свою исключительную 
экономическую зоны в Южно-Китайском 
море, несмотря на противоречия правового 
характера.  

 
Рекомендовано до друку  

– к. політ. н., доцентом Дубовиком В. А. 
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ЯДЕРНИЙ ЧИННИК У ЗОВНІШНІЙ 

ПОЛІТИЦІ КНДР: ІСТОРІЯ ТА 
СУЧАСНІСТЬ 

 
Ядерний чинник відіграє провідну роль 

в зовнішній політиці КНДР. За останнє 
десятиліття ситуація  навколо ядерної 
програми Північної Кореї змінювалася 
декілька разів, переходячи від 
конструктивного діалогу між КНДР та 
посередниками до періодів ескалації 
відносин. 

Зацікавленість влади Корейської 
Народно-Демократичної Республіки до 
ядерних розробок вперше проявився ще у 
середині минулого століття, незабаром після 
створення республіки. У 1950-х роках КНДР, 
СРСР і Китай домовилися про співпрацю в 
атомній енергетиці, в 1965 році в країні був 
встановлений радянський реактор, а в 1970-х 
роках почалися роботи зі створення ядерної 
зброї. У 1974 році Північна Корея вступила в 
МАГАТЕ, а в 1985 році підписала Договір 
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про нерозповсюдження ядерної зброї. У 
1992 році інспекторів МАГАТЕ не допустили 
на ряд північнокорейських ядерних об'єктів. 
Скандал призвів до виходу КНДР з ДНЯЗ (у 
березні 1993 року) і з МАГАТЕ (у червні 
1994 року). До жовтня 1994 року США 
переконали Пхеньян заморозити ядерну 
програму в обмін на поставки мазуту і 
допомогу в будівництві АЕС. 

12 грудня 2002 року Пхеньян оголосив 
про відновлення ядерної програми, а 10 січня 
2003 року – про новий вихід з ДНЯЗ після 
відмови США в допомозі по створенню АЕС. 
6 січня 2004 року Пхеньян заявив про 
готовність заморозити ядерну програму в 
обмін на скасування санкцій США. Почалися 
переговори за участю КНДР, КНР, США, РФ, 
Південної Кореї і Японії. 10 лютого 
2005 року МЗС КНДР вперше відкрито 
заявив про наявність в країні ядерної зброї. 

9 жовтня 2006 року Пхеньян повідомив 
про успішне випробування атомної бомби. 
Вже 15 жовтня РБ ООН ввів санкції проти 
КНДР. 10 грудня 2015 року лідер КНДР Кім 
Чин Ин заявив про наявність у країни 
водневої бомби. У січні 2016 року Північна 
Корея відзвітувала про її випробування, але 
експерти піддавали сумніву ці заяви. Загалом 
в період з 2006 по 2017 роки КНДР провела 6 
ядерних випробувань. 

У 2017 році відбулося різке 
загострення ситуації на Корейському 
півострові. Північна Корея провела ряд 
пробних запусків міжконтинентальних 
балістичних ракет, у зв'язку з чим президент 
США Дональд Трамп розгорнув кампанію зі 
звинуваченнями на адресу КНДР та її лідера. 
2 вересня РБ ООН схвалила санкції щодо 
Північної Кореї, однак у відповідь на 
посилення санкцій ООН влада КНДР зробила 
заяву, що містила загрози ядерних ударів на 
адресу США, Японії і Південної Кореї, а 
також вимогу розпуску Ради Безпеки ООН. 
30 вересня санкції проти КНДР ввів уряд 
Китайської Народної Республіки, а 
незабаром до неї приєднався й Євросоюз. 

Однак на початку 2018 року 
несподівано для всіх Кім Чен Ин почав 
кампанію з нормалізації відносин з 
Республікою Корея. У квітні та травні 
пройшло два саміти за участі лідерів обох 
країн. Кім Чен Ин та Мун Чже Ін обмінялися 
думками щодо реалізації узгодженої раніше 

мирної декларації та обговорили підготовку 
до саміту США – КНДР.  

12 червня 2018 року в Сінгапурі 
відбулася історична зустріч Ким Чен Ина з 
Дональдом Трампом. За підсумками 
підписаної декларації КНДР все таки зробила 
ряд кроків по денуклеаризації країни, 
зокрема були демонтовані випробувальний 
полігон Сохе, а також полігон Пхунгері. 
18 вересня президент Південної Кореї прибув 
до Пхеньяну на третю зустріч з лідером 
Північної Кореї. Цей саміт завершився 
підписанням спільної заяви щодо 
денуклеаризації. Північна Корея заявила, що 
готова до демонтажу свого основного 
ядерного полігону в Йонбені, якщо США 
будуть виконувати досягнуті раніше 
домовленості. Північна Корея також 
оголосила про остаточний демонтаж 
ракетного полігону і пускового майданчика в 
Тончхане та обіцяє допустити на цей полігон 
іноземних спостерігачів. 

Вищеописана картина являє собою 
безпрецедентний феномен. Переговори з 
президентом Південної Кореї – це 
підтвердження різкої зміни тактики у 
зовнішній політиці Кім Чен Ина. В минулому 
році не було навіть натяку на бажання 
укласти мир з Республікою Корея і 
припинити ракетно-ядерну програму. 
Минулого року КНДР провела 16 ракетних 
випробувань, в рамках яких запустила 
23 балістичних ракет. Однак, 
північнокорейський диктатор став 
поступливішим після введення РБ ООН 
останнього пакету міжнародних санкцій в 
грудні 2017 року. Він добре усвідомлює 
наслідки міжнародних санкцій для 
північнокорейської економіки, які США 
готові посилювати до нескінченності. В 
умовах відсутності прихильників 
північнокорейської ядерної програми за 
кордоном, Кім Чен Ин вирішив спробувати 
виторгувати для себе прийнятний мир заради 
скасування міжнародних санкцій. Він 
вирішив піти по стопах батька, вищого 
керівника КНДР Кім Чен Іра, який пішов на 
діалог з США і Південною Кореєю та 
заморозив ядерну програму в 1994–2003 рр. 

Відмовляючись від ядерної зброї, Кім 
Чен Ин втрачає чинник тиску на США і 
Південну Корею. Кім Чен Ин може піти по 
іранському шляху і відмовитися тільки від 
ядерної зброї, вимагаючи збереження на 
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озброєнні балістичних ракет середньої і 
малої дальності в якості гарантії своєї 
безпеки.  
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СЕВЕРОКОРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН 

 
КНДР как государство возникло в 

1948 году на территории Кореи, 
подконтрольной СССР. Чтобы подчеркнуть 
независимость новый стран вполне вероятно, 
был введен термин «страны народной 
демократии», поскольку подразумевал 
участие народа в завоевании независимости и 
освобождении от гнета колониализма, также 
акцент был сделан на участие всего народа в 
управлении страной.  

В то время возникли подобные 
названия: Польская Народная Республика, 
Народная Республика Болгария, Германская 
Демократическая Республика, Венгерская 
Народная Республика и соответственно 
Корейская Народно-Демократическая 
Республика (КНДР).  

Вполне очевидно, что менять название 
государства сейчас не представляется 
актуальным. К тому же, термин «народная 
демократия» вступал в противовес 

европейским «буржуазным демократиям». 
Народная демократия рассматривалась как 
промежуточный этап при переходи от 
«буржуазной демократии» к 
«социалистической государственности».  

Стоит добавить, что Конституция 
КНДР декларировала своим гражданам ряд 
демократических свобод, установила систему 
государственных органов на основе 
демократического централизма. В тексте 
Конституции неоднократно употребляется 
термин «демократия», например, Ст. 15 Гл. 1 
гласит: «КНДР защищает демократические 
национальные права корейских 
соотечественников за рубежом и их законные 
права и интересы, признанные 
международным правом».  

Впрочем, понятие «демократии» в 
северокорейском обществе отличается от 
европейского, т.к. исторически, Восток 
зиждется на отличной от Запада философии.  

В качестве воззрения на 
государственном уровне на территории 
Северной Кореи, утвердилось 
неоконфуцианство еще во время династии 
Чосон (1392–1910). Сегодня 
неоконфуцианство проявляется в самых 
различных формах в азиатской политической 
среде, служащими канонами которого 
например являются:1) Государь, его имя и 
его семья, которые представляют собой 
общественную ценность и никто не может 
посягать на его власть, пока тот жив; 
2) Порядок, на всех уровнях: от бытового до  
профессионального. 

Общественная система в КНДР может 
быть охарактеризована как противоречивая. 
Ей характерны черты «политического 
влияния» и «политического бессилия» с 
неравным распределением денежных и 
немонетарных привилегий.  

Самые высокопоставленные люди в 
Северной Корее – это семья и родственники 
Ким Чен Ына, за которыми следуют его 
товарищи (революционные борцы), что 
означало их участие в вооруженном 
сопротивлении против Японии.  

Следующий слой состоит из семей 
ветеранов Корейской войны и офицеров по 
борьбе с саботажем против Южной Кореи. 
Дети этого класса получают образование в 
школах для детей погибших революционеров 
и сталкиваются с лучшими возможностями 
карьерного роста. Женщины обычно отстают 



 
 

154 

от мужчин на высоких постах в обществе, но 
дочь авторитетного революционера может 
занимать высокое место в партии и в 
правительстве. 

Подавляющее большинство 
северокорейцев – обычные граждане, 
подразделяемые на ряды в соответствии с их 
семейной историей и революционным или 
нереволюционным прошлым. Статус 
регулярно пересматривается и если кто-то из 
семьи совершает «антиреволюционное» 
преступление, другие члены семьи также 
понижаются в статусе. 

Несмотря на изоляцию и запрет о 
выезде граждан из республики (существуют 
исключения), КНДР является членом ООН с 
1991 года, однако не признается некоторыми 
государствами: Республикой Корея, 
Японией, Францией и Эстонией. В то же 
время, дипломатические миссии КНДР 
действуют в 43 странах (среди них: Швеция, 
Германия, Швейцария, Австрия, Италия, 
Румыния, Чехия, Болгария, Польша, 
Белоруссия, Украина, РФ). 

ЕС проводит политику критического 
взаимодействия с КНДР. Его цели - 
поддержать длительное снижение 
напряженности на Корейском полуострове и 
в регионе, поддержать международный 
режим нераспространения и улучшить 
положение в области прав человека в КНДР. 

В европейском обществе феномен 
тоталитарной Северной Кореи вызывает 
острую заинтересованность. Образ Северной 
Кореи как государства, жизнь в котором для 
обычных граждан переносится с трудом, 
сформирован благодаря СМИ, в следствии 
чего отделить факты от домыслов становится 
почти невозможным, а особенно при условии 
того, что источники информации-
труднодоступны. Остаётся лишь 
дискутировать.  

Кроме того, можно предположить, что 
подавляющее большинство воспринимает эту 
страну в качестве воплощения романа Дж. 
Оруэлла «1984»: культ личности, жесткий 
режим, закрытость от внешнего мира – 
подобный образ вызывает шок и 
любопытство, поэтому эта тема является 
весьма обсуждаемой в политологических и 
культурологических кругах. 
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ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ У ХХІ СТ. 

 
За останні два десятиліття КНР із 

країни, яку було визнано регіональним 
лідером, перетворилася у політичну та 
економічну силу, що впливає на події у 
кожному куточку світу. Методи, які 
використовує Китай для того, щоб завоювати 
довіру та прихильність країн легко 
відслідковуються у регіоні Латинської 
Америки та Карибського басейну, а тому, 
дослідження політики Китаю щодо країн 
Латинської Америки є надзвичайно 
важливим задля розуміння як регіональної, 
так і глобальної стратегії КНР. 

Проблема, зайняла важливе місце в 
різноманітних дослідженнях, що проводяться 
по всьому світу, оскільки протягом останніх 
двох десятиліть КНР впевнено нарощує свою 
економічну та політичну присутність у 
Латиноамериканському регіоні, чим 
загрожує інтересам США та змінює 
геополітичний клімат не тільки у регіоні, але 
і у світі. Розвиток відносин Китаю із 
країнами Латинської Америки має неабиякий 
вплив на економіку держав регіону, і в 
останні роки навіть формує їх політику.  

КНР завдяки умілій стратегії та 
впевненим діям змогла перетворитися із 
незначного гравця у регіоні у найбільшого 
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торгового партнера та інвестора більшості 
країн регіону. Загальне послаблення відносин 
країн Латинської Америки із США, дало 
Китаю можливість завоювати нові позиції у 
регіоні і відповідно до власної стратегії, 
створити вигідні умови співіснування, 
використовуючи сировинні ресурси країн 
регіону. Завдяки своїй стратегії  «м’якої 
сили», Китай зумів створити собі образ 
хорошого союзника який завжди готовий 
допомогти друзям не звертаючи уваги на їх 
проблеми, що кардинально відрізняє 
політику КНР від політики США,  і дає чітку 
відповідь країнам регіону на питання з чим 
же все-таки вигідніше співпрацювати. 

 Прослідкувавши динаміку розвитку 
відносин КНР та основних акторів у 
латиноамериканському регіоні були виявлені 
риси, що стали основою для успіху політики 
КНР у Латинські Америці. Китай розпочав 
активну політику у регіоні задовго до 
початку ХХІ століття, але саме з початком 
2000-х років розвиток відносин з державами 
Латинської Америки досягнув свого апогею. 
Протягом останніх років Китай став 
головним торговим партнером таких країн як 
Бразилія, Чилі, Венесуела, Аргентина, та 
досягнув неабияких успіхів на 
дипломатичному полі у протиборстві з 
Тайванем за підтримку країн регіону. 

Важливим фактом стала підтримка 
країнами Латиноамериканського регіону 
китайського проекту «Один пояс, один 
шлях». Більшість країн  так чи інакше 
підтримують плани Китаю по цій 
інфраструктурній ініціативі, а 9 країн 
підписали меморандум по співпраці щодо 
спільного будівництва проекту. 

 Товарообіг Китаю із країнам 
Карибського басейну, Південної, та 
Центральної Америки за останні десятиліття 
значно зріс, зробивши Китай основним 
торговим партнером регіону, відібравши 
лідерство у США. Серед причин, що дали 
Китаю перевагу над іншими країнами, що 
намагаються впливати на регіон, чітко 
виділяються простота умов, що висуваються 
зі сторони КНР до партнерів, величезні 
вклади, що Китай робить у економіку країн 
регіону у вигляді кредитів, та відсутність 
альтернатив від інших країн, що могли б 
запропонувати такі ж умови співпраці. 

Загалом, КНР протягом ХХІ ст. 
досягнула такого рівня впливу на регіон, за 

якого більшість промисловості, 
інфраструктури, та торгівлі у країнах регіону 
орієнтована саме на співпрацю із КНР. 
Більшість сировини, що видобувається у 
регіоні йде на експорт саме у Китай, живлячи  
неабиякі сировинні апетити китайської 
промисловості. Ситуація в аграрній 
промисловості не відрізняється. Так, 
наприклад, Аргентина та Бразилія є 
найбільшими экспортерами сої до 
піднебесної. В свою чергу, Китай є 
постачальником зброї, високотехнологічних 
виробів, а також залишається головним 
інвестором у регіоні.  

До того ж, Китай та країни Латинської 
Америки та Карибського басейн 
продовжують розвивати співпрацю в сфері 
інфраструктури та енергетики. Нафтові угоди 
з Венесуелою, проекти будівництва 
електростанцій у Еквадорі та Аргентині 
вказують на неабияку присутність Китаю у 
регіональному енергетичному секторі. 

 Найважливіші події за три місяці 
2019 року, що вже минули, без сумніву 
відбуваються у Венесуелі. Економічна криза 
в країні привела до політичної і розділила 
країну на два ворогуючі табори. Враховуючи 
важливість Венесуели, як партнера та 
союзника КНР у регіоні, Пекін не міг 
залишитися в стороні. Інвестиції вкладені в 
країну, контракти на продаж зброї до 
Венесуели, нафтодобувні проекти, угоди 
щодо постачання сировинних ресурсів до 
Китаю та кредити видані венесуельському 
уряду змушують Китай займати чітку 
позицію у конфлікті. 29 січня 2019 року МЗС 
Китаю офіційно заявив, що КНР підтримує 
обраного у минулому році на пост 
президента Ніколаса Мадуро, ставши однією 
із небагатьох країн, що підтримують чинного 
президента. Беручи до уваги більше 20 млрд. 
інвестицій, які Китай вклав у Венесуелу, таке 
занепокоєння не викликає здивування. В той 
же час, лідер опозиції Гуайдо заявив, що 
Китай може не боятися за свої інвестиції у 
разі його приходу до влади. 

З огляду на представлені у роботі 
факти та події, а також розглянувши 
динаміку розвитку проблеми, можна дійти 
висновку, що ріст співпраці, як у економічній 
так і у інших сферах тільки продовжить 
зростати протягом наступних років. 
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МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА 
НІМЕЧЧИНИ 

 
Німеччина є класичною для імміграції 

країною. У структурі населення цієї 
найбільшої країни Європейського Союзу 
майже кожен десятий - іноземець, який не 
має німецького громадянства. У Німеччині та 
за її межами все частіше задаються питанням 
– як пояснити «гостинну» політику 
Німеччини, широко розкрив двері для 
мільйонів біженців з Близького Сходу? Для 
німців цілком очевидно, що керівництво 
Німеччини втратило контроль над ситуацією. 
Провідні юристи задаються питанням, чи 
виконує уряд свої основні обов'язки. Під 
питанням – лідерство Німеччини в Європі: 
практично жодна з країн ЄС не підтримує 
політику Німеччини в питанні біженців. 
Іммігранти несуть з собою нову культуру і 
часто прагнуть не до інтеграції, а максимум – 
до адаптації, або ж взагалі до збереження 
власної ідентичності, що породжує дискусії 
про доцільність подібного політичного курсу 

і веде до зростання ксенофобії. Це вимагає 
від держави проведення ефективної 
імміграційної політики – комплексу заходів у 
галузі контролю кордонів, надання притулку, 
візового режиму та адаптації приїжджих до 
умов життя в новому суспільстві. Тому 
аналіз досвіду імміграційної політики на 
прикладі Німеччини видається значущим і 
корисним. Вивчення імміграційних процесів 
на прикладі Німеччини дозволяє також по-
новому поглянути на подібні проблеми в 
інших регіонах світу. 

Особливості німецької моделі 
міграційної політики є таким, що після 
закінчення Другої світової війни Німеччина 
зіткнулася з серйозною нестачею людського 
ресурсу, так як більшість дієздатних 
чоловіків забрала спустошлива війна і 
радянські табори військовополонених. 
Трудові ресурси були необхідні для 
відновлення інфраструктури, яка 
постраждала під час війни, для розвитку 
своєї експортно-орієнтованої промисловості, 
якому супроводжував «план Маршалла», 
тому все більше некваліфікованої робочої 
сили потрібно на будівництво, заводів і 
фабрик. Щоб вирішити проблему нестачі 
людських ресурсів, уряд ФРН прийняв 
рішення реформувати ринок праці. Ресурсом 
компенсації нестачі людських ресурсів стали 
іноземні громадяни, притягалися до 
Німеччини в рамках міжнародних договорів 
із залучення робочої сили із зарубіжних 
країн. Перший договір про рекрутуванні 
робочих був укладений в 1955 р. з Італією. 
Початковий план німецького уряду був 
повністю контрактним. Складовою плану був 
принцип ротації, згідно з яким 
передбачалося, що після закінчення певного 
терміну іноземні робітники будуть залишати 
Німеччину і їх місце займуть нові бажаючі. 
Через деякий час частина робочої сили з 
Європи (Італії, Іспанії та Греції) повернулися 
до своїх країн, але трудові мігранти з 
Туреччини не бажали повертатися, через 
низьку якість життя в їхній країні. Для того, 
щоб зменшити кількість іноземців, уряд 
Німеччини вирішив проводити політику 
репатріації. Наприклад, в 1984 році була 
встановлена підтримка від уряду ФРН у 
вигляді грантів, для тих, хто погоджувався 
повернутися до своїх країн. У 1970-ті – 1980-
ті роки іноземці в Німеччині вже проживали 
поколіннями і їх кількість аж ніяк не 
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зменшувалася. У 2000 році за підтримки 
уряду прийнятий новий закон про 
громадянство, згідно з яким діти іноземців, 
які народилися в Німеччині отримують 
німецьке громадянство, якщо один з батьків 
легально проживає в Німеччині не менше 
восьми років. Пріоритетами міграційної 
політики Німеччини є диференційований 
підхід до іммігрантів, що характеризується 
полегшенням в'їзду та перебування для 
висококваліфікованих фахівців і посиленням 
режиму перебування щодо зайвої робочої 
сили при дотриманні принципу інтеграції 
іноземців у німецьке суспільство. 

Правове регулювання міграційних 
потоків в Німеччині. Основні документи і 
законодавчі акти, прийняті в рамках 
міграційної політики, обговорюються і 
затверджуються в обох палатах Парламенту 
Німеччини. За реалізацію імміграційної 
політики відповідає наступні Федеральне 
міністерство внутрішніх справ. Воно 
займається розробкою стратегії імміграційної 
політики і координацією виконання 
міграційного законодавства. У його функції 
також входить видача дозволів на 
перебування, розгляд заяв на надання 
громадянства, прийняття рішень про 
депортацію. 

Ухвалення Федеральним урядом 
30 липня 2004 р. Закону «Про контроль і 
обмеження імміграції та про регулювання 
перебування, зайнятості та інтеграції 
громадян Європейського союзу і іноземців» , 
який набрав чинності 1 січня 2005 року, 
стало важливою подією в житті Німеччини, 
оскільки сприяв розвитку політичних, 
економічних і культурних інтересів держави, 
а також служить основою для виконання 
його гуманітарних зобов'язань. Закон «Про 
імміграцію» передбачив зміни в ряді інших 
законів: «Про перебування, зайнятості і 
інтеграції іноземців», «Про свободу 
пересування для громадян Європейського 
Союзу», та інші. Громадяни країн ЄС мають 
право вільного пересування по всій території 
Союзу, їх правове становище регулюється 
Законом «Про свободу пересування для 
громадян Європейського Союзу». 

Зростання міграційних потоків 
характерні для багатьох промислово 
розвинених країн, де спостерігається спад 
народжуваності і демографічного зростання 
корінного населення. Президент 

Європейської Комісії визнав не ідеальним 
стан справ в Євросоюзі, хоча і назвав його 
самим благополучним в світі регіоном. План 
Юнкера передбачає інвестиції в Німеччину і 
підтримку до усунення першопричин 
незаконної міграції і посилення партнерських 
відносин з країнами Африки і з сусідами ЄС. 
Але шанси на реалізацію «плану Юнкера» 
невеликі, тому що він обмежує суб'єктність 
бенефіціарів євроінтеграції в особі 
Німеччини та Франції, а також натикається 
на опір країн «Вишеградської четвірки», які 
перебувають в конфронтації з Єврокомісією з 
питання прийому біженців. До того ж триває 
зростання євроскептичних настроїв в ЄС, 
незважаючи на те, що істеблішмент 
намагається перехоплювати політичний 
порядок правих і лівих євроскептиків. 

 
Рекомендовано до друку  

– к. політ. н., доцентом. Коч С. В. 
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Заманська Л. В. 

 
ФАНАТИЗМ  

ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН  
 

У наш час кордони між суспільствами, 
культурами розмиті як ніколи. Зіткнення 
протилежних ідей, поглядів, традицій, різних 
способів життя та іншого формують умови 
для виникнення фанатизму. Хоча, як 
соціальний феномен, він формується ще з 
моменту зародження суспільства. Фанатизм 
може створюватися і навмисне в ім'я влади та 
бажання тотального контролю. Прикладом 
подібного можуть слугувати «закриті» групи 
або навіть цілі суспільства, які об'єднуються 
проти зовнішнього ворога (який не факт, що 
існує), серед яких навмисно сіють страх і 
викликають ворожість до чогось або когось 
конкретного. Фанатизм – деструктивний 
феномен. Незалежно від того, який вид він 
приймає, даний феномен порушує 
нормальний емоційний і психічний стан 
людини, спотворює її сприйняття реальності, 
обмежує її як особистість і представляє 
справжню загрозу як для самого фанатика, 
так і для оточуючих його людей. Тому, 
фанатизм є актуальною проблемою.  
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Метою даної роботи є ознайомлення і 
розгляд такого небезпечного феномену як 
фанатизм. Для того, щоб сформулювати 
уявлення про фанатизм як соціальний 
феномен, був розглянутий сам термін 
«фанатизм», який в культурі стародавнього 
суспільства розумівся виключно як 
релігійний і лише з часом цей термін став 
універсальним. Механізмом фанатизму є так 
звана «кругова реакція», яка призводить до 
двох форм: легкої і важкої. Розрізняються за 
ступенем небезпеки і концентрації на одному 
об'єкті або явищі. Фанатизм має яскраво 
виражені ознаки, завдяки яким його можна 
виділити серед інших явищ: агресивність, 
«зацикленість», обмеженість інтересів, 
абсолютна нетерпимість іншої точки зору, 
ігнорування об'єктивної реальності і 
наявність певної субкультури. Визначені 
причини появи даного феномена, говорять 
про те, що це можуть бути: незадоволення 
чимось у своєму житті, слабка сила волі, 
неправильне виховання, психологічні та 
релігійні причини. Розглянуті види свідчать 
про те, що фанатизм – універсальне явище, 
що охоплює, по суті, будь-яку сферу життя 
людини, до якої вона може відчувати інтерес. 
Переходячи до способів протистояння 
фанатизму виявляться, що з ним дуже важко 
боротися, найголовніше – допомогти людині 
усвідомити свою «одержимість» і важливість 
позбавлення від неї. 

В результаті були зроблені наступні 
висновки. 1. Термін «фанатизм» спочатку 
мав релігійний відтінок, що підкреслював 
готовність людини жертвувати в ім'я будь-
якої релігійної ідеї і беззастережно їй 
підкорятися; 2. Фанатизм діє таким чином, 
що не дає концентруватися людині на інших 
речах, обмежуючи її як особистість, 
змушуючи повертатися до предмету своєї 
одержимості; 3. Ознаки фанатизму дають 
нам чітку картину емоційно нестабільної 
людини, здатної практично на все, 
потенційно небезпечної для суспільства; 
4. До фанатизму людей підштовхують різні 
обставини: від незадоволеності і/або 
невпевненості в собі і своєму житті до 
незадоволеності оточуючими. 5. Найбільш 
небезпечними видами фанатизму є 
політичний і релігійний, а найбільш 
розповсюдженими – музичний і спортивний. 
При цьому останні два є цілком прийнятними 
в суспільстві, так би мовити «побутовими». 

6. Боротьба з фанатизмом являє собою 
вельми складне завдання, тому її краще 
всього довірити професіоналові. До цього 
необхідно повністю ізолювати фанатика від 
об'єкта його одержимості. До фанатизму не 
варто ставитися з погордою, бо його можна 
порівняти з наркозалежністю і заслуговує не 
менше уваги.  

 
Рекомендовано до друку 

– д. соц.н., професором Онищуком В. М. 
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УТОПІЧНІ ІДЕЇ ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗМУ 

 
Тема даної доповіді актуальна в усі 

часи, так як суспільство будь-якої епохи має 
свою утопічну направленість. Сучасне 
суспільство стрімко змінюється в 
нестримному процесі глобалізму, тому 
вивчення утопічних ідей може допомогти не 
лише встановленню та вивченню системи 
цінностей, але й прогнозувати майбутнє. 
Допомогти цьому може аналіз теперішнього 
стану соціального життя, а також вплив 
існуючої епохи – глобалізму.  

Ціллю доповіді являється визначення 
віяння глобалізму на суспільство та утопічна 
направленість суспільства. 

Задачами доповіді являється наступне: 
- пояснити значення утопії в епоху 

глобалізму; 
- визначити вплив глобалізму на ідеологію 

суспільства;  
- виявити, як з’являється утопічне мислення;  
- припустити варіанти утопій, які з’явились 

під час глобалізації.  
Такий феномен як утопія зародився ще 

в Древній Греції і носив характер 
міфологічної направленості. З розвитком 
суспільства утопія міцно закріпилася в 
західноєвропейській культурі. У різні часи 
вона приймала різні форми та здійснювала 
свій вплив в економічній, політичній, 
духовній, культурній і соціальній сферах 
суспільства. Наприклад в XIX та 
XX століттях термін «утопія» придбав суто 
негативне значення, під ним розуміли опис 
нереальних планів радикального перестрою 
суспільних відносин. Вважалося також, що 
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утопія має на увазі повне неприйняття 
існуючої системи, та прагне замінити вже 
установлений порядок.  

Коли суспільство перейшло на 
постіндустріальний етап розвитку, воно 
отримало багато змін практично в усіх 
сферах. Змінилася сама ідеологія, 
світосприйняття, відбувся відхід від 
класичної соціальної утопії. Глобалізація 
внесла свої зміни, які відобразилися на 
розумінні утопії та її змісту.  

Варто розглянути сам процес 
глобалізму та його вплив на суспільство. 
Імпульсом до його появлення став швидкий 
розвиток телекомунікаційних та 
інформаційних систем. Засоби комунікації та 
технологічні зміни ніби «стиснули» світ, між 
людьми майже перестали існувати кордони, 
при тому, що не лише швидкий зв’язок між 
будь-якими точками світу вплинув на це 
«стиснення», а й те, що будь-яка продукція 
може без проблем бути поширеною де 
завгодно. Сформувалася нова ідеологія, яка 
має на увазі створення єдиного правового, 
економічного та інформаційного простору – 
глобальної системи. Але це не можна 
рахувати сугубо позитивним процесом, 
глобалізація має і негативні якості – 
урбанізація, деіндустріалізація економіки, 
вплив на екосистему через боротьбу за 
ресурси, появлення розриву в рівні зарплатні 
між кваліфікованими і некваліфікованими 
співробітниками. Через усі переваги і 
недоліки в суспільстві виникає спроба 
створити ідеальне суспільство – утопію.  

Згадуючи утопії минулих часів, 
наприклад комунізм чи «американську 
мрію», стає зрозуміло, що у свій час вони 
мали масових прихильників, більша частина 
суспільства вірила в одну й ту саму 
ідеологію. Але глобалізм вніс свої корективи, 
тепер майже немає однієї концепції, в яку б 
вірила більшість. Розвиток суспільства (що 
саме зараз стрімко відбувається) неможливий 
без постійного існування орієнтиру, без цілі. 
Якщо розглядати утопію не як фантастичну 
мрію, а як цілком реалізуємий проект 
майбутнього, то можна впевнено 
стверджувати, що утопія – це рух до цілі.  

Певна частина суспільства ратує за те, 
щоб просто ходити на роботу, отримувати 
заробітну плату, стабільно існувати і 
підкорятися існуючому соціальному строю. 
Вони впевнені, що кардинальні зміни можуть 

відбутися лише при умові тоталітарного 
режиму. Але утопія передбачає поступові 
зміни, вона має «накоплюючий ефект». Ті, 
хто це розуміє та прагне зміни системи, 
починає діяти, створює групи, які згодом 
збільшуються, перейнявшими погляди цього 
групування. Але ідея починається з 
маргінала, який захотів дивного чи іншого.  

Варто розглянути деякі варіанти утопій, 
які вже зараз набирають все більшої 
популярності і охоплюють велику кількість 
людей. Можливо колись вони переростуть в 
справжню ідеологію, яку розділятимуть 
мільйони прихильників та яка з утопії 
переросте в реальний суспільний устрій.  
1. Утопія, яка направлена на збереження 

екології планети  
Глобалізм впливає на середовище занадто 

згубно, що призвело до зростання 
ймовірності виникнення екологічної 
катастрофи, виснаження ресурсів та відрив 
людини від середовища існування.  

Вже зараз існує безліч течій с однаковим 
призивом берегти природу, робити навіть 
найменший вклад в очищення планети, 
замінювати шкідливі елементи побуту на 
нову продукцію багаторічного користування 
та швидкого розкладання після закінчення 
експлуатаційного терміну.  

Негативні чинники глобалізму в даному 
випадку можуть перетворитися на позитивні. 
Наприклад, за допомогою технологій можна 
розвинути та розповсюдити альтернативну 
енергетику. Також на передній план вийдуть 
технології по переробці вторинних 
матеріалів та створення нових екологічно 
чистих засобів транспорту. Все йде до 
створення таких способів існування, при 
якому суспільство відмовиться від багатьох 
технологічних забруднюючих девайсів, або 
мінімізує їх використання. Також зараз 
помітна тенденція до відмови вживання 
продукції тваринного походження, яка 
щороку набирає обертів.  
2. Утопія, при якій психологічне здоров’я 
суспільства – на першому місці. Всі процеси, 
що відбуваються в епоху глобалізму 
протікають надто швидко, людина не встигає 
пристосуватися до тих змін, що вона вносить 
та до усіх вимог нового часу. На базі цього 
з’являються масові неврози, порушення 
психологічного стану, що призводить до 
терактів, злочинів та війн.  
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«Суспільство утопії» цього роду 
матиме основну мету – забезпечення та 
підтримання стабільного психологічного 
стану людини в суспільстві. На політичному 
рівні будь-які питання вирішуватимуться 
лише за участі психологів, наявність котрих 
обов’язкове у всіх сферах.  

Співвідносини між людьми набувають 
відкритого характеру, люди схильні до 
взаємодопомоги, відвертості та щирості. Ця 
ідея існує зараз в дуже вузьких кругах, але 
вони стрімко поширюють свої ідеї до 
стримання агресії, злості, вони ратують за 
взаємоповагу та мир.  
3. Утопія з інформаційним нахилом. В 
продовження попередньої концепції щодо 
нормального психологічного стану людини, 
існує ще ідея того, щоб усю буденну та 
нудну роботу виконували машини.  

Ця утопія може призвести до 
стовідсоткової комп’ютеризації світу, 
технології стоятимуть на першому місці і 
вони будуть робити все, що не захоче 
виконувати людина. Винаходження 
штучного інтелекту не виключене.  

Окрім очевидного полегшення 
людського труда, ця утопія має і багато 
недоліків. По-перше, вона значно суперечить 
екологічній утопії, адже важко уявити рівень 
забруднення довкілля великою кількістю 
технологічних роботів.  

По-друге, глобалізація поширюється по 
всім куточкам світу, але до країн третього 
світу вона доходить повільно. Так що, в той 
час, поки розвинена частина суспільства 
обиратиме, яку роботу вона може робити, а 
яку – ні, інша частина так і знаходитиметься 
на найнижчому рівні розвитку, що в 
принципі суперечить змісту слова «утопія».  

По-третє, суспільство буде позбавлене 
важкої ручної праці, але у нього буде 
можливість по будь-якому питання 
звертатися до інформаційних технологій. 
Знаючи природу людини, це полегшення 
може призвести до деградації суспільства та 
до захоплення влади роботами.  
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 
 

Інтернет є потужним інструментом 
обробки та обміну інформацією. Однак поряд 
з користю інтернету, спостерігаються і значні 
проблеми у людей, для яких він стає заміною 
реального світу. Таким чином, у людей 
формується залежність від мережі Інтернет. 
Актуальність даного соціологічного 
дослідження полягає в тому, що інтернет 
розповсюджується з великою швидкістю, в 
деяких випадках він стає причиною втрати 
зв’язків між людьми, які вважають, що краще 
і цікавіше проводити час в мережі, замість 
того, щоб спілкуватися з друзями при 
безпосередній взаємодії один з одним.  

Проблемна ситуація дослідження, на 
мій погляд, полягає в тому, що при всій 
актуальності «загрози» інтернет-залежності, 
досі немає консенсусу iз приводу того, чи 
«хвороба» це, або просто новий вид 
соціальних відносин, обумовлений 
розвитком технологій. У зв'язку з цим можна 
спостерігати деякі протиріччя між підходами 
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у психології та соціології, шляхами 
розуміння ідей, методами дослідження. 

Метою доповіді є аналіз визначення 
психологічної залежності. Вивчити та 
узагальнити дані і методики емпіричних 
соціологічних досліджень. Як соціологу, мені 
цікаво вивчати дану область, так як інтернет 
– основа для створення абсолютно нових 
норм поведінки, цінностей. Багатогранність 
функцій, які інтернет здатний надати 
людству, і є причиною його популярності, і, 
як наслідок, причиною появи інтернет-
залежності у його користувачів. 

Залежність – несвобода від чого-
небудь. Про формування залежності можна 
говорити тоді, коли об'єкт стає для людини 
єдиним джерелом позитивної емоції або ж 
способом запобігання негативної емоції. 
Залежність в якійсь мірі схожа зі звичкою, 
яка виражається в прихильності людини до 
знайомих предметів. Комп'ютерні мережі, як 
вид телекомунікації – принципово новий 
пласт соціальної реальності. Поширення, в 
наш час, отримала комп'ютерна мережа 
Інтернет – «Всесвітня павутина».  

Дослідження інтернет-залежності 
розвивається в рамках предметного напрямку 
соціології інтернету. Соціологи, як і 
психологи теж вивчають тему інтернет-
залежності, в інтернеті є багато наукових 
статей які це підтверджують. Вивчаючи 
Інтернет, соціологи виявляють, які зміни 
вносить цей інститут в життя людей, які 
норми і цінності з’являються з його 
допомогою, які форми комунікації 
переважають в онлайн середовищі. 

Проблемами, що характеризують 
соціальний наслідок цього явища є: 

1. Розрив соціальних зв’язків, що 
призводить до де-соціалізації. Тобто людина 
постійно проводить весь свій час в інтернеті, 
забуваючи про друзів у реальному світі. Це 
впливає не тільки на конкретний індивід, а на 
суспільство. Людина, яка спілкується тільки 
через мережі інтернет може втратити 
навички спілкування в реальному житті. 

Згідно з результатами, отриманими в 
ході дослідження, проведеного Р. Краут і 
його колегами, більш непомірні інтернет-
користувачі виявлялися більш самотніми, 
мали більше негативних емоцій і найбільш 
занижені самооцінки. Також інтернет-
залежність призводить до послаблення 

стосунків в сім’ї між батьками і дітьми. 
Інтернет впливає на інститут сім’ї. 

2. Прояв аутоагресії. Частина інтернет-
залежних втрачає контроль над емоціями та 
діями. Згодом людина взагалі може не 
контролювати себе, їй буде потрібна 
допомога медиків, в такому випадку це  
тяжка форма залежності від Інтернету. 

3. Насильницькі дії до оточуючих. 
Абсолютно інтернет-залежні проектують 
своє невдоволення, агресію і незадоволеність 
на оточуючих людей. Це може бути загрозою 
для суспільства. У значної частини молоді 
спостерігаються симптоми інтернет-
залежності, з'ясувалося в результаті 
дослідження, проведеного в Британії. 
Опитавши 1300 молодих людей, компанія 
Digital Clarity прийшла до висновку, що у 
16  % опитаних людей у віці від 18 до 25 
років спостерігаються симптоми розладу. 

У кожного з цих 16 % час проведений у 
соціальних мережах перевищує 15 годин. 
Втім, експерти поки не визначилися, чи є 
інтернет-залежність психічним розладом. 
Опитування торкався п'ять ознак, що 
пов'язуються з інтернет-залежністю: 
Кількість годин, проведених в мережі, 
роздратування в разі, якщо щось або хтось 
заважає користуванню інтернетом, відчуття 
сорому через час, проведений в мережі, 
відчуженість по відношенню до сім'ї і друзям 
через надмірне захоплення інтернетом, 
почуття ейфорії при користуванні мережею і 
паніка при неможливості доступу. 

Проаналізувавши данні ми приходимо 
до висновку, що соціологи виявляють як 
інтернет впливає на життя людей і які зміни 
він вносить. Щоб більш детально вивчити як 
цей інститут впливає на людей, проводять 
опитування, які також допомагають виявити 
інтернет-залежність, або просто відстежити 
скільки часу людина витрачає в день на 
соціальні мережі та користування 
інтернетом. Також інтернет полегшує роботу 
соціологів, анкетування проходить швидше і 
легше, а респондентів стає все більше. 

 
Рекомендовано до друку  

– к. соц. н., доцентом Фостачук О. О. 
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ГЕНЕРАЦІЯ «Z» У ЦИФРОВОМУ 
СВІТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ  

 
Z – перше покоління, народжене в світі, 

де будь-який фізичний об'єкт (люди і місця) 
має цифровий еквівалент. У поданні 
покоління Z реальний і цифровий світ 
природним чином переплетені [3]. 

Віртуальний світ просто став частиною 
їх реального світу. Робоче середовище 
зазвичай повільно пристосовується до 
цифрових рішень, коли справа доходить до 
пошуку її місця в цифровому світі, як 
правило, виникає безліч проблем. 

Проблеми поведінки дітей в Інтернеті 
вивчаються на міждисциплінарному рівні, 
так вивченню проблем поведінки дітей в 
Інтернеті присвячені праці українських 
філософів, наприклад І. Пиголенко (інтернет-
технології як засіб формування ціннісних 
орієнтацій), соціологів С. Коноплицька 
(комунікації в Інтернеті), О. Горошко 
(гендерні аспекти інтернет-комунікацій), 
психологів В. Футу-Ровоам (інтернет-
середовище), Т. Вакулич (запобігання 
інтернет-залежності), В. Посохова (інтернет-
залежність молоді), І. Кузнєцової (ментальні 
моделі в Інтернеті), М. Назара (інтернет-
спілкування) тапедагогів: В. Осадчий 
(консультування в Інтернеті), А. Кочарян, 
Н. Гущина (безпека у всесвітній мережі). 

У мережі діти діляться абсолютно 
різною інформацією і по-різному поводяться 
в різних соціальних групах. Поведінка 
вмережі нагадує поведінку людей з 
синдромом Аспергера. У хворих на цю 
недугу відсутня здатність до невербальної 
комунікації і спостерігається обмежена 
емпатія по відношенню до однолітків. Такі 
люди погано зчитують іронію, гумор, 
відтінки сенсу, але зате чітко стежать за 
логікою і послідовністю думки. 

При спілкуванні в мережі дитина 
набагато менш чутливий до настроїв іншого. 
Подібна особливість мережевої комунікації 
значно звужує простір інтерпретацій будь-
якого повідомлення або коментарі, робить 
дітей надмірно скутими. 

Варто звернути увагу на те, що моделі 
поведінки дітей, що належать до одного 

покоління, зовсім не схожі на моделі 
поведінки представників покоління іншого в 
пору того ж віку. В мережі Інтернет існують 
групи людей, об'єднаних певною ідеєю 
девіантної поведінки, часто носить 
підкреслено негативний характер. Група 
однодумців прагне всіляко розширювати 
власний склад учасників за рахунок 
залучення нових членів. Особливо яскраво 
таке прагнення проявляється в середовищі 
користувачів підлітків. 

С. Тамазян класифікувала мережеві 
соціальні організації підлітків за їх 
призначенням і ролі на соціально-негативні, 
соціально-позитивні і соціально-нейтральні. 

Соціальні мережі стали принципово 
новим майданчиком для комунікації, процес 
спілкування між її учасниками є 
найяскравішим прикладом людської 
комунікації в інформаційному суспільстві. 
Науковці намагаються знайти пояснення 
популярності соціальних мереж, які 
виконують роль замінника спілкування. 
Н. Чеботарьова наводить три причини вибору 
інтерактивного засобу спілкування [5]: 
1. недостатня насиченість спілкуванням в 
реальних контактах; 
2. можливість реалізації якостей особистості, 
ролей, переживання емоцій, які по тим чи 
іншим причинам фрустровані в житті;  
3. невдоволення реальною соціальною 
ідентичністю та бажання втекти від неї. 

Головною особливістю комунікації в 
мережі Інтернет є втрата значимості 
невербальних засобів спілкування.  

Інший наслідок Інтернет-комунікації – 
можливість створювати та корегувати 
враження про себе [4, c. 651]. В соціальних 
мережах діти часто створюють собі 
«віртуальні особистості». Створення 
«віртуальних особистостей» ускладнює 
процес дослідження кіберкомунікації [1]. 
«Віртуальні особистості» створюються 
користувачами для реалізації таких 
соціальних ролей, які вони не можуть 
виконати в дійсності. Якщо особистість 
повністю реалізується у своєму спілкуванні в 
реальному житті та ідентифікує себе з 
певними соціальними групами, вона, скоріше 
за все, не створюватиме подібних сторінок. 

Також, до особливостей спілкування в 
соціальних мережах відносяться такі як [2]: 
1). Підвищена вербальна активність, 
викликана зникненням бар’єрів; 
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2). Розірваність, мозаїчність комунікації; 
3). Нові етикет та мова спілкування; 
4). Емоційність спілкування, як спроба 
заповнити дефіцит невербальної комунікації; 
5). Досвід «потоку», який передбачає 
занурення в діяльність, втрату відчуття часу, 
контролю над ситуацією. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ СТРАН 

 
В современных исследованиях, 

посвящённых анализу мировой экономики и 
международных экономических отношений, 
особую роль играют работы, посвященные 
нахождению новых методов анализа 
эффективности функционирования финансовых 

систем в условиях устойчивого развития 
национальных экономик. Это связано с тем, 
что в современной мировой экономике 
использование новейших финансовых 
инструментов, в первую очередь 
производных ценных бумаг, играет 
ключевую роль, во многом определяя 
конкурентные преимущества различных 
стран и уровень дохода населения. 

На данный момент, изучив часть работ 
учёных в области национальных финансовых 
систем, можно сделать вывод, что их методы 
анализа национальных финансовых систем 
отличаются друг от друга, что позволяет 
проанализировать черты национальных 
финансовых систем и их влияние на 
социально-экономическое развитие стран с 
разных сторон. 

Из трудов современных учёных особое 
внимание заслуживает работа М. Нур Алам 
Сиддика и Саджала Кабирайома по 
выявлению зависимости между финансовой 
интеграцией и финансовой стабильностью 
страны. В данной работе основной акцент 
делается на показателях малых и средних 
предприятий (МСП). Это объясняется тем, 
что чем проще доступ к финансам для МСП 
и их использование, тем выше уровень 
финансовой интеграции, и как следствие, 
выше финансовая стабильность.  

Для измерения показателя финансовой 
стабильности авторы используют 
эффективный показатель меры финансовой 
стабильности – Z-оценку. При этом главным 
достижением в анализируемой работе 
является выявление прямой зависимости 
между показателями финансовой интеграции 
и финансовой стабильности страны [1]. 

Интересной представляется также 
методология, представленная в трудах 
Н. Ф. Зарук, А. В. Тихоновой, А. В. Сергеева  

Проведенный ими статистический 
анализ выявил, что кредитная экспансия и 
цены на рынке активов имеют прямую 
взаимосвязь: так при увеличении объемов 
кредитования для экономики на 1 %, цены на 
рынке активов увеличатся на 0,36 %. Данная 
зависимость, как доказывают авторы, 
применима в современных реалиях: «При 
увеличении объёмов кредитования, 
экономика будет иметь реальные шансы на 
ускоренное социально-экономическое 
развитие… Так снижение ключевой ставки 
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ослабит стимулы для населения держать 
деньги в национальной валюте» [2]. 

В работе Сэма Джоши по анализу 
факторов, влияющих на финансовую 
систему, на примере Индии, автор делает 
предположение о прямой взаимосвязи между 
уровнем интеграции финансового сектора и 
экономическим ростом.  

При этом, для анализа в качестве 
показателя, отображающего экономический 
рост Индии, использовался ВВП на душу 
населения, а в качестве меры измерения 
финансовой интеграции, прямо влияющей на 
экономический рост, использовалось два 
показателя: отношение М2 к ВВП и 
отношение капитализации фондового рынка 
к ВВП [3]. 

Таким образом, анализ результатов 
исследований факторов, влияющих на 
устойчивость национальных финансовых 
систем, свидетельствует о том, что 
международная финансовая интеграция, 
несмотря на появление определённых 
рисков, связанных с «финансовым 
заражением», несомненно, является 
положительным фактором для развития 
национальных экономик. Поэтому Украине 
необходимо создать все необходимые 
условия для полноценной интеграции её 
финансовой системы в финансовую систему 
ЕС. Для достижения данной цели в 
кратчайшие сроки необходимо 
унифицировать систему налогообложения и 
финансового регулирования Украины со 
стандартами Европейского Союза. 
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Європейські країни, перебували в 

тісних торгово-економічних зв'язках 
протягом багатьох століть і створили 
серйозні передумови для зближення на базі 
інтеграції, тому об'єднавчий процес, який в 
2007 р. завершився формуванням ЄС. 

Основний внесок у європейський 
валовий продукт припадає на Німеччину, 
Францію, Великобританію, Італію та Іспанію. 
Ці країни дають 73 % сумарного ВВП ЄС.  

ЄС як інтеграційна група відноситься 
до найбільш розвиненої частини світу з 
високим життєвим рівнем населення країн, 
тому це знаходить відображення, зокрема, в 
середньому показнику ВВП на душу 
населення. 

Протягом 2018 року сукупне зростання 
економік країн-членів ЄС склало 2,5 %, що є 
максимальним показником з 2007 року.  

Лідером економічного зростання серед 
країн-членів ЄС стала Німеччина, з  
приростом ВВП у  минулому році 2,2 %, що є 
найвищим показником за останні шість 
років [1].  

На другому місці опинилася Франція з 
приростом ВВП на рівні 1,9 %, для  цієї 
країни рівень зростання економіки став 
максимальним з 2011 року [2]. 

Зростання глобальної світової 
економіки в 2018 р. складає 3,1 %, проти 3 % 
у минулому році, але у подальшому темпи 
глобального економічного зростання 
знизяться до 3 % в 2019 і до 2,9 % в 2020 р.  

НАФТА володіє потужним (особливо 
завдяки США) економічним потенціалом, 
наприклад, щорічний обсяг виробництва 
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товарів і послуг США, Канади і Мексики 
дорівнює 5 трильйонів доларів, а їх частка в 
світовій торгівлі складає майже 20 %. 
Головною відмінністю є  асиметричність 
взаємної економічної залежності США, 
Канади і Мексики.  

Взаємодія господарських структур 
Мексики і Канади далеко поступається за 
глибиною і масштабами канадо-
американської та мексикансько-
американської інтегрованості. Тому 
всередині НАФТА, на відміну від ЄС і АТЕС, 
є тільки один центр економічної сили - США, 
чия економіка в кілька разів перевершує 
Канаду і Мексику разом узятих.  

Економічні показники Азіатсько-
Тихоокеанського регіону, якщо судити за 

темпами зростання ВВП, продовжують 
неухильно зростати, а стан інфляції  
залишається стабільно низьким [3]. 

Країни АТЕС становили 42,6 % 
світового ВВП за паритетом купівельної 
спроможності у 2018 році, порівняно з 30,1 % 
у 2000 році, а  близько 780 мільйонів людей з 
регіону вийшли з крайньої бідності з 2002 до 
2017 рр. [4]. Країнам Азіатського регіону 
вдалося зберегти відносно високі темпи 
економічного зростання, які склали 5,8 % в 
2018 році проти 5,4 % в 2017 році. 

Високий внутрішній попит і більш 
оптимістичні перспективи світового 
економічного зростання будуть сприяти 
тому, що, як в 2018 р., так і в 2019 р., темпи 
зростання азіатсько-тихоокеанських країн, за 
прогнозами, становитимуть 5,5 % [5].  

За останні десять років торгівля 
продовжувала економічне зростання, що 
сприяє зменшенню бідності у світі, а 
світовий експорт товарів з 2006 р. виріс в ціні 
на 32 %, досягнувши 16 трлн. доларів США. 

У 2017 р. світова торгівля товарами 
зафіксувала найнижчий ріст черех фінансову 
кризу 2008 р., збільшившись лише на 1,3 %, 
але це вдвічі нижче за рівень, досягнутий у 
2016 р. і значно нижчий за середньорічний 
ріст у 4,7 % ставка з 1980 р.  

В останні роки спостерігається 
скорочення відношення зростання торгівлі до 
ВВП, яке впало до рівня 1:1 після фінансової 
кризи, але показники торгівлі зростають в 
1,5 рази швидше, ніж світовий ВВП в 
середньому з кінця 2009 р. [6].  

Торгівля між країнами, що 
розвиваються, продовжує зростати. У 2017 р. 

вона склала більше половини їх загального 
експорту, при цьому промислові товари 
досягають 67 %. 

Зростання нових технологій, ймовірно, 
матиме позитивний вплив на  торгівлю, 
пропонуючи багато нових можливостей для 
підприємців і малого бізнесу [7].  

В НАФТА, АСЕАН, САДК та 
МЕРКОСУР внутрішньоторговельний оборот 
становив 50 %, 24 %, 18 % і 14 % відповідно, 
але  члени СОТ складають 98,2 % світової 
торгівлі товарами, а частка Азії, Європи та 
Північної  Америки складає 88 % цієї суми.  

Зростання світового ВВП скоротилося 
до 2,3 % у 2017–2018 році, порівняно з 2,7 % 
у 2016 році, з 1980 року середній показник 
становив 2,8 % [8]. 

Світова торгівля у вартісному 
вираженні в 2018 році знизилася на 3 % після 
13-ти відсоткового спаду у 2017 р. 

У 2018 році Європа була кращим 
регіоном з рівнем зростання вартості торгівлі 
товарами, порівняно зі зниженням на 3 % для 
Північної Америки та 4 % для Азії. 

У сфері послуг, Близький Схід 
зафіксував найвищий приріст iмпорту вже 
четвертий рік поспіль, завдяки його 
процвітаючим секторам: повітряному 
транспорту, туризму та ІТ-послугам [9]. 

Перспективи економічного розвитку 
тієї чи іншої країни, або території залежать 
не просто від перспектив збільшення в 
майбутньому обсягу виробництва, але від 
того, як блага такого зростання 
розподіляються в суспільстві, і від того, як це 
позначається на довкіллі. 
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Регулювання трансграничних фінансових 

потоків є дуже важливим інструментом 
підтримки довгострокової стійкості 
фінансової системи країни та  підтримання її 
макроекономічної стабільності.  

Також регулювання потоків капіталу 
допомагає запобігти виникненню 
дисбалансів у фінансовому секторі, які 
виявляються руйнівними для економіки 
країн, особливо тих які переживають етап 
економічної перебудови. 

Метою цієї роботи є порівняльний 
аналіз тирансформації потоків капіталу в 
групі країн митного союзу. 

Стосовно фінансового рахунку Вірменії 
– сальдо має негативну динаміку. Таким 
чином, негативне сальдо по фінансовому 
рахунку показує чисте зниження іноземних 
активів резидентів, і чисте збільшення їх 
іноземних зобов'язань [2]. 

Розглядаючи показники Білорусі за 
2014–2018 р. можна зробити такі висновки : 
фінансовий рахунок, також, як і у Вірменії 
має негативні показники.  

Прямі інвестиційні зобов’язання значно 
перевищують прямі інвестиційні активи, але 
інвестиційні зобов’язання мають динаміку 
спаду. 

Економіка Казахстану залишається 
вкрай залежною від ціни на нафту, а ринок 
нафти мінливим і непередбачуваним [3]. 
Зниження цієї залежності вимагає, щоб 
макроекономічна політика була 
консервативною, менш залежною від 
прогнозів ціни на нафту і досить гнучкою, 
щоб оптимально і оперативно реагувати на 
зовнішні шоки, включаючи ціни на нафту. 

Фіксований обмінний курс не 
відповідав цій вимозі. Наприкінці 2014 р., 
після глибокого падіння ціни на нафту і 
рубля, казахстанський виробник втратив 
конкурентоспроможність, баланси бюджету і 
поточного рахунку пішли в дефіцит, втрата 
довіри до тенге привела до демонетизації і 
загострила ризики ліквідності для банків. 

Ослаблення тенге в 2015 році відновило 
конкурентоспроможність і усунуло інші 
цінові дисбаланси. До 2018 р. ціни на нафту 
частково відновилися. 

В цілому, економіку Киргизької 
Республіки не можна назвати 
високорозвиненою і процвітаючою, оскільки 
країна є достатньо бідною. Проте вона 
динамічно розвивається, тому є досить 
перспективною і привабливою для 
іноземного капіталу і бізнесу. Розмір ВВП 
Киргизії в ринкових цінах в 2015 році склав 
трохи більше 423 млрд. сомів (близько 
6 млрд. доларів США) [4]. 

Що стосується надходження прямих 
іноземних інвестицій, то незважаючи на 
значні показники відтоку реінвестованого 
прибутку та кредитів від нерезидентів існує 
відтік кредиторської заборгованості та 
приплив власного капіталу.  

Російська Федерація має позитивне 
сальдо фінансового рахунку, що означає 
чисте збільшення іноземних активів 
резидентів і зниження  іноземних зобов’язань 
перед нерезидентами.  

Нижче у таблиці наведено дані 
показників фінансового рахунку 
досліджуючих країн (табл. 1.1). 

 



 
 

167 

Таблиця 1.1 
Показники фінансового рахунку 

країн Митного Союзу 
 

 2014 2015 2016 2017 

Вірмен
ія 

-304,1 -698,7 -875,5 -620,6 

Білору
сь 

-3 523,7 -778,0 - 1228,9 -1 730,2 

Казахс
тан 

-7 094,1 -9 194,7 -8 545,8 -6 018,3 

Киргиз
стан 

-536,4 -701,3 -585,5 -339,2 

Російсь
ка 
Федера
ція 

131 048,
5 

68 933,
8 

10532,3 12 614,
9 

 
Джерело: складено автором на основі [1]. 

 
Отже, структура фінансових рахунків 

країн Митного Союзу та надходження 
прямих іноземних інвестицій, дозволяє 
вказати, що найкращі показники має 
Російська Федерація – це єдина країна, в якій 
позитивне сальдо фінансового рахунку. А 
найвищі негативні показники має Казахстан, 
в якому прямі інвестиційні зобов’язання 
значно перевищують прямі інвестиційні 
активи. 
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По суті, концепція корпоративного 

управління стосується координації інтересів 
різних зацікавлених сторін компанії: 
акціонерів, керівників, працівників, 
кредиторів, клієнтів, постачальників, 
держави тощо. У прагненні до 
підприємницької діяльності керівництво 
компанії має враховувати конфлікти, що 
виникають в результаті співіснування 
численних інтересів стейкхолдерів 
корпорації [1].  

Історичні обставини, соціальні, правові 
та економічні умови формують специфічну 
модель корпоративного управління в кожній 
країні, і ці моделі змінюються між 
учасниками, законодавчою базою, системами 
звітності тощо. Згідно з деякими спільними 
ознаками, всі моделі можна розділити на три 
типи: англо-саксонська, німецька 
(континентально-європейська) і японська [2]. 
Дослідження особливостей корпоративного 
управління в різних країнах дозволяє 
визначити специфічні риси моделей 
корпоративного управління. Ці дослідження 
дають уяву щодо їх особливостей та різниці 
між ними (табл. 1.1). 

Не існує єдиної моделі корпоративного 
управління яка б підійшла до усіх 
національних систем та видів компаній. У 
кожної системи є свої як сильні сторони, так і 
слабкі. Механізми корпоративного 
управління та їх ефективність також 
змінюються залежно від галузей 
промисловості та типу виробничої 
діяльності. Тому кожен економічний агент 
обирає для себе найзручнішу модель та 
модифікує її під свої потреби. 

У контексті забезпечення процесу 
ефективної євроінтеграції України 
вітчизняна модель корпоративного 
управління та корпоративних відносин 
потребує комплексного вирішення 
додаткових проблем. Зокрема, це 
пояснюється підвищенням інтересу 
зарубіжних інвесторів, як портфельних, 
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стратегічних так і інституціональних, до 
цінних паперів вітчизняних емітентів. В 
основу цього слід покласти розвиток та 
адаптацію усіх елементів корпоративного 
управління до практики функціонування 
провідних успішних європейських публічних 
акціонерних компаній [4].  

 
Таблиця 1.1 

Основні особливості моделей 
корпоративного управління 

 
 Англо-

саксонська 
Континента

льно-
європейська 

Японська 

Орієнт
ована 
на 

фондова 
біржа 

банківський 
ринок 

банківськи
й ринок 

Врахов
ує 

права 
власності 
акціонерів 

права 
власності 
акціонерів 

та відносини 
компанії з її 
працівникам

и 

інтереси 
зацікавлен
их сторін 
(keiretsu) 

Акціон
ерна 
структу
ра 

розпорошен
а 

Концентров
ана 

концентро
вана 

(перехресн
е 

володіння 
акціями) 

Менед
жмент 

виконавчі 
директори; 
невиконавчі 
директори 

рада 
директорів; 
наглядова 

рада 

ревізійна 
комісія; 

рада 
директорів 

Систем
а 
управлі
ння 

зовнішня Внутрішня внутрішня 

Систем
а 
обліку 

ЗПБО 
(GAAP) 

МСФЗ 
(IFRS) 

ЗПБО 
(GAAP) та 

МСФЗ 
(IFRS) 

Джерело: складено на основі [3]. 
 
На виконання Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом 6 лютого 2018 року 
Верховна Рада прийняла закон про 
товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю, що є частиною реалізації 
Дорожньої карти на 2018–2019 рр. [5]. 
Найголовнішим нововведенням нового 
законодавства є можливість укладання 
корпоративних договорів, що поширене в ЄС 
як «shareholder agreements» і 
використовується для врегулювання 
відносин між учасниками товариства з 

питань, які виникають чи можуть виникнути 
під час реалізації такими учасниками своїх 
прав та обов’язків [5]. Встановлюючи 
можливість підписувати корпоративні 
договори в Україні, Закон може надавати 
більшу привабливість для іноземних 
компаній та інвесторів, котрі зможуть 
регулювати важливі для них питання, такі як 
умови виходу, продаж або викуп часток один 
одного, відмова від переважного права 
придбання частки [5].  

Таким чином, правовий захист та 
обов’язків усіх членів товариства, яке 
знаходиться у процесі інтеграції 
європейських норм та правил, може стати 
вирішальним кроком не тільки у залученні 
безпеки для стимулювання розвитку малого 
та середнього бізнесу шляхом підвищення 
ефективності врегулювання корпоративних 
відносин, але також у залученні іноземного 
капіталу та бізнесу у економіку України. 
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При виборі будь-якого інвестування 

проводиться аналіз прибутковості вкладень. 
Прибутковість від вкладеного капіталу 
повинна бути вищою за затрати на залучення 
цього капіталу. Такий аналіз відбувається на 
мікрорівні: інвестор аналізує пакет цінних 
паперів, який буде більш вигідним. На 
макрорівні ж вкладник оцінює інвестиційну 
ситуацію, що склалася в країні. На цьому 
етапі прийнято спиратися на експертні 
оцінки наприклад World Bank Group, Standart 
and Poors Rating, Moodys Investors Services. 
Далі аналізується інвестиційна привабливість 
галузі економіки та привабливість певного 
регіону країни. Саме таке повне дослідження 
розкриває інвестиційну привабливість будь-
якого об’єкта господарювання в повній мірі.  

Усі методи оцінки інвестиційної 
привабливості можна поділити на три великі 
групи: статистичний підхід, метод 
експертних оцінок та рейтинговий підхід.  

Статистичний підхід базується на 
статистичних показниках як основи високої 
привабливості економіки. Він є легким у 
використанні та ґрунтується на достовірних 
даних, але не може урахувати усіх факторів.  

За методом експертних оцінок аналітик 
виділяє найбільш важливі на його думку 
показники і досліджує їх у динаміці, на базі 
чого формує висновки. Цей метод 
адаптується під потреби конкретних 
інвесторів й поглиблює аналіз привабливості 
певних галузей. Проте таке дослідження є 
суб’єктивним і висновки багато у чому 
залежать від позиції експерта.  

Рейтинговий підхід поділяється на 
рейтингово-аналітичний та рейтинговий 
підхід на основі опитувань. Перший - 
аналізує показники та їх угрупування. Цей 
метод є більш вживаним та легким у 
використанні та інтерпретації даних. 
Недоліком є важкість вибору методики 
розрахунку показників. Цей метод включає 
опитування експертів регіону, у результаті 
чого формується загальний рейтинг [1].  

Комбінуючи ці три методи, на 
макрорівні відбувається аналіз інвестиційної 

привабливості країни. Основні показники 
можна поділити на три групи: загальні, 
макроекономічні  та показники оцінки 
інвестиційного ринку. До показників 
належать дані конкурентоспроможності 
держави, рейтинг на міжнародному 
інвестиційному ринку.  Макроекономічні 
показники включають близько 40 показників, 
до яких входять ВВП, державний борг, обсяг 
експорту та імпорту товарів та послуг.  

Г. Бірнлейтнер на основі опитаних 87 
менеджерів високого рівня глобальних 
акціонерів різних галузей, таких як 
автомобільна промисловість, хімічна 
промисловість, фармацевтичний сектор, 
швейна промисловість та харчова 
промисловість про важливість п'яти 
основних груп макроекономічних факторів 
серед політико-правових, економічних, 
соціальних, технологічних та міжкультурних 
виявив, що найбільш впливовими є політичні 
фактори, потім економічні, соціальні, 
технічні та потім міжкультурні [3]. 

Також було проведено вторинне 
дослідження макроекономічних показників 
країни для чотирьох важливих у світі 
економік: Центральної Європи, Східної 
Європи, США та Китаю. Дані були зібрані з 
різних офіційних державних установ. 
Результати є неоднозначними. У Китаї 
найменшого значення досягли політичні та 
економічні фактори. Для центрально-
європейських країн важливе технічне 
середовище та інфраструктура, а також у 
соціальна сфера. Країни Східної Європи є 
привабливими для іноземних інвесторів з 
точки зору технічного середовища [3].  

Отже, до основних методів оцінки 
інвестиційної привабливості країни відносять 
статистичний підхід, метод експертних 
оцінок та рейтинговий підхід. Не зважаючи 
на те, що інвестиційна привабливість країни 
базується на привабливості її галузей, яка в 
свою чергу спирається на привабливість 
певних регіонів країни, привабливість 
регіонів формується на основі діяльності 
підприємств. Таким чином, можна зробити 
висновок, що привабливість країни суттєвим 
чином залежить від інвестиційної 
привабливості кожного підприємства, але на 
практиці інвестиційну привабливість країни 
та її складових формують різні фактори.  
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 КРАЇН МЕРКОСУР 

 
Бразилія є провідним учасником 

спільного ринку МЕРКОСУР. Спільний 
ринок включає в себе економічну і політичну 
складову, тому особливу актуальність 
набуває проблематика визначення 
особливостей структури капіталу компаній 
на прикладі однієї з найбільших компаній 
цього регіону, яка має суттєвий вплив на 
політико-економічний вектор його розвитку, 
– Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras. 

Структура капіталу – це 
співвідношення власного та позикового 
капіталу. Вибір співвідношення є особистим 
вибором компанії, що базується на її баченні 
себе в структурі ринку країни. Детермінанти 
структури капіталу – це фактори, які 
впливають на рішення щодо зміни 

співвідношення власного та позикового 
капіталу. А визначення факторів, які 
впливають на формування структури 
капіталу компанії, дозволяє виділити 
інструменти управління структурою капіталу 
компанії та оптимізувати її. Але проблема 
вибору полягає у тому, що детермінанти 
структури капіталу компаній варіюють 
залежно від компанії та її особливостей, від 
зовнішнього середовища та стадії розвитку 
ринку країни (developed, emerging, frontier). 
Для країн EM (emerging markets) характерні 
кризи, нестабільність, тому вивчення та 
проведення досліджень детермінантів 
компаній ускладняється значною кількістю 
екзогенних змінних. 

Компанія Petrobras працює на 
інтегрованій основі, спеціалізуючись на 
нафтовій, газовій та енергетичній 
промисловості, а саме: займається пошуком, 
бурінням, переробкою, переробкою, 
торгівлею і транспортуванням сирої нафти, 
що видобувається на суші і на морі, а також 
займається виробленням нафтопродуктів, 
природного газу та інших рідких 
вуглеводнів [1]. Галузева специфіка 
діяльності компанії визначає те, що для її 
безперервної діяльності необхідна 
переважаюча частина довгострокового 
капіталу внаслідок потреби у значному обсязі 
матеріальних активів. Це підтверджується 
оцінкою показника tangibility 
(співвідношення довгострокових активів до 
сукупних активів): питома вага 
довгострокових активів у сукупному обсязі 
активів в динаміці з 2005 до 2018 роки 
становила від 77 до 87 % [2]. Для оцінки 
структури капіталу проаналізуємо значення 
коефіцієнту фінансового важелю 
(співвідношення суми довгострокових та 
короткострокових боргів з власним 
капіталом), динаміка якого на мал. 1.  

 

 
 

Мал. 1. Динаміка фінансового важелю 
компанії Petrobras [2]. 
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Оптимальні значення – від 0,25 до 1, де 
значення 1 – коли об’єм позикових коштів 
дорівнює об’єму власних. Отже, доходимо 
висновку, що з 2014 року, об’єм позикових 
коштів перевищив об’єм власних, а у 
2015 році – майже вдвічі. В динаміці з 
2015 року показник фінансового важелю 
почав знижуватись, зберігаючи цю динаміку 
і в 2018 році. При цьому показник  tangibility 
демонстрував стійку тенденцію до зростання.  

Враховуючи вищезазначене, слід 
звернути увагу на те, у країнах з економікою, 
що розвивається, на структуру позикових та 
власних коштів значно впливає детермінанта, 
яку, якщо не неможливо, то досить важко 
врахувати – людський фактор. Так, ця 
негативна динаміка зростання позикового 
капіталу була викликана корупційним 
скандалом компанії саме у 2014 році. 
Розкриті факти корупції, пов’язаної з діючою 
на той момент владою, не дозволили 
компанії опублікувати звітність c третього 
кварталу 2014 до квітня 2015 року, так як 
аудитор компанії Petrobras – 
PricewaterhouseCoopers – відмовився її 
завіряти. Згідно з першою звітністю за вісім 
місяців, що була оприлюднена в 2015 р., 
компанія списала 2,1 млрд. дол. США у 
зв'язку з виявленими фактами корупції і 
14,8 млрд. дол. США у результаті переоцінки 
завищеною вартістю активів, включаючи 
нафтопереробні заводи [3]. Тобто Petrobras 
власноруч скорегувала власний капітал 
майже на 17 млрд. дол. США у зв’язку з 
корупційним скандалом и переоцінкою 
власних, завищених у ціні, активів. Бо, якщо 
перевірити стан її сукупного боргу, буде 
зрозуміло, що в динаміці з 2014 до 2018 рр., 
він знизився з 132 млрд. дол. США до 
84 млрд. дол. США [2]. Це негативно 
вплинуло і на політичну, і та економічну 
стабільність Бразилії, а і на стабільність 
інших учасників МЕРКОСУР, через активну 
участь Petrobras в їх економічному житті та 
інтеграційних процесах. 

Таким чином, можна зробити висновок, 
що на формування структури капіталу 
компанії в країнах, що розвиваються 
впливають не тільки класичні детермінанти, 
а ще і такі фактори, як унікальність компанії 
та галузеві характеристики. Також на зміну 
динаміки власного та позикового капіталу 
впливає і людський фактор, через міцний 
зв'язок Petrobras не тільки в межах Бразилії, 

але і МЕРКОСУР, та політичної влади, яку 
важко розглядати в якості детермінанти, але, 
врахувавши її вплив на зміну структури 
капіталу компанії Petrobras, не можна 
заперечувати її провідну роль. 
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НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ 
 
Державні підприємства є великою і 

важливою частиною шведської економіки. 
Вони виконують важливі функції в 
суспільстві, а також роблять важливий 
внесок у фінанси центрального уряду 
шляхом виплати дивідендів власнику. Ці 
компанії також створюють робочі місця по 
всій країні і вносять свій внесок у бізнес-
сектор, який добре працює.  

За останні роки спостерігається ріст 
вартості державного портфеля Швеції. В 
2017 році вартість портфеля державних 
компаній оцінювалася в 570 млрд. шведських 
крон, що на 140 млрд. більше ніж у 
2015 році. Збільшення вартості портфеля в 
основному пояснюється змінами вартості в 
секторі енергетики, який являється 
домінуючим сектором у портфелі.  
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Також державні підприємства Швеції 
демонструють високий рівень прибутковості. 
Так в 2017 році операційний прибуток склав 
53,8 млрд. крон, що являється значним 
показником (у 2015 році тільки 16,5 млрд.). 

У той же час спостерігається висока 
залежність шведської економіки від 
прибутковості сектору енергетики. На 
компанію Vattenfall, що являється 
домінуючою у цьому секторі, припадає 
близько 41,7 % чистого збуту енергетики та 
38,1 %, якщо включати продажі в 
асоційованих компаніях. Так, операційний 
прибуток на 2017 рік 18,6 млрд. шведських 
крон, що становить майже 35 % від всього 
операційного прибутку державних 
підприємств Швеції. Коливання 
прибутковості цього сектору будуть значно 
впливати на економіку країни.  

Професійне управління державними 
підприємствами також є слабкою стороною, 
оскільки призначення членів правління та 
керівників часто відбувається на 
політичному рівні, що потенційно може 
призвести до неоптимальних наборів навичок 
та досвіду. Прозорість щодо цілей та 
розкриття інформації часто далека від 
задовільних і тісних зв'язків між 
політичними особами, що приймають 
рішення, а керівники створюють ризики, 
пов'язані з корупцією та витісненням 
приватних суб'єктів. Продовження пильності 
щодо запобігання можливим викривленням 
ринку державних підприємств 
залишатиметься важливим викликом. 

Компанії повинні визначити та 
мінімізувати ризик негативного впливу своєї 
діяльності в світлі їхньої промисловості та 
ринків, на яких вони діють, а також 
скористатися новими можливостями для 
бізнесу та інноваційним мисленням для 
сталого створення вартості. Оскільки 
портфель державних підприємств є великим і 
важливою частиною бізнес-сектору Швеції, 
дії цих компаній можуть слугувати 
прикладом для інших компаній. 

Також компаніям треба проводити 
детальний аналіз стійкості, який буде 
враховувати глобальні тенденції, ризики та 
можливості, пов'язані з ланцюжком вартості, 
в якому працюють компанії. Результати 
аналізу допоможуть більш детально 
розробляти цілі фінансової та державної 
політики. 

Крім цього країні потрібно позбутися 
залежності від сектору енергетики, який 
займає 43 % усього державного портфелю 
Швеції і приносить 35 % від загального 
операційного прибутку. Для цього доречно 
розвивати сектори нерухомості та послуг. 
Сектор нерухомості страждає від обмеженої 
конкуренції, тому зростаюче його значення 
може призвести до значного розвитку. 

Подібно до багатьох інших шведських 
компаній, державні підприємства можуть 
зазнати впливу політичної та економічної 
напруженості за межами Швеції. Це може 
призвести до зміни умов для зовнішньої 
торгівлі шляхом запровадження тарифів або 
санкцій або за рахунок збільшення витрат на 
певні вхідні товари. 

Державні компанії також піддаються 
фінансовим ризикам, насамперед ринковим 
ціновим ризикам стосовно цін на 
електроенергію, наприклад низька ціна на 
електроенергію буде мати великий вплив на 
компанію Vattenfall, яка приносить значний 
прибуток у цій сфері.  

Валютний ризик і ризик процентної 
ставки є іншими фінансовими ризиками. 
Валютний ризик відноситься до негативних 
наслідків від зміни курсів обміну валют на 
звіти про прибутки та збитки компаній. 
Ризик відсоткової ставки відноситься до 
ризику несприятливого впливу від зміни 
рівня процентів на звіти про прибутки та 
збитки компаній та грошові потоки. 

Багато державних підприємств діють на 
ринках, що підлягають певному 
регулюванню, наприклад компанії: Vattenfall, 
Telia Company (телекомунікації), SBAB 
(іпотечний ринок) та Svenska Spel (ігорний 
бізнес). Тому зміни в нормативних рамках 
щодо цих підприємств можуть мати значний 
вплив на цінність цих компаній і, отже, 
портфеля.  
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

НАДХОДЖЕННЯ 
ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ  ДО ГРУЗІЇ 

 
Економіка Грузії є майже повністю 

лібералізованою. Грузія на даний момент, 
одна з країн з найкращими умовами для 
іноземних інвестицій. Доказом цього є 
статистика надходження іноземних 
інвестицій в країну. Також дана статистика 
має тенденцію зростання з року в рік, на 
відміну від інших кавказьких країн, в них 
спостерігається тенденція спаду. 

Економіка Грузії на даний момент 
знаходиться на 9-му місці в рейтингу країн за 
ступенем легкості ведення бізнесу, дана 
інформація підтверджується в «Доповіді про 
бізнес-діяльності країн світу в 2018 році», 
який щорічно складає Світовий банк. Ми 
також можемо спостерігати тенденцію 
зростання даного показника, так як в 2017 р., 
Грузія займала 16 місце в рейтингу країн за 
ступенем легкості ведення бізнесу. В 
основному інвестиції в економіку Грузії 
зосереджені на інфраструктурі, транспорті, 
туризмі та фінансах. 

Азербайджан є одною з країн, що бажає 
більше за інших інвестувати в економіку 
Грузії. Азербайджан є одним з найбільших 
інвесторів в Грузії, так як вони інвестують в 
будівництво газопроводу Шах-Деніз. У 
трійку лідерів країн-інвесторів входять також 
Великобританія і Нідерланди. Частка трьох 
великих країн-інвесторів в цілому склала 
49,6 % від загального обсягу прямих 
інвестицій, що надійшли в Грузію в 
2018 році. Серед галузей, куди надійшли 

інвестиції, лідирують фінансовий, 
транспортний і енергетичний сектори. Частка 
трьох найбільших секторів в загальному 
обсязі прямих інвестицій, що надійшли в 
країну в 2018 році, склала 52,3 %. 

Серед переваг і позитивних сторін 
інвестицій в економіку Грузії, можна 
відзначити вигідне географічне положення 
країни. Цей фактор дає Грузії важливе 
стратегічне положення, так як через країну 
проходять нафтопроводи, за допомогою яких 
відбувається транспортування нафти з 
Кавказу в Європу. 

До інших, не менш важливих переваг 
відносяться: низький розмір корпоративного 
податку; довіра з боку світової громадськості 
до економіки Грузії; спрощені методи 
оформлення закордонних фірм в Грузії; 
політика Грузії, спрямована на прийняття 
певних заходів, які будуть залучати іноземні 
інвестиції в економіку Грузії. 

На даний момент, для того щоб 
залучити найбільшу кількість інвесторів в 
економіку Грузії, країна також пропонує 
безліч податкових і законодавчих пільг. 
Наприклад, можливість приватизації 
державних підприємств, зниження 
корпоративного податку, лібералізація ринку 
праці, зменшення процедур формування 
компанії і зменшення рівня бюрократизації, 
активна боротьба з корупційними схемами, а 
також становлення принципу рівності між 
грузинськими та іноземними бізнесменами. 

Серед недоліків і можливих ризиків 
інвестицій в економіку Грузії, можна 
виділити обмежений внутрішній ринок. Дана 
проблема може викликати проблему збуту 
товарів, через що доведеться робити ставку 
на експорт продукції, що виробляється. Але 
це не стосується туристичної та готельної 
сфери, так як ці галузі досить добре 
розвинені і приносять хороший дохід. 

Важливу роль відіграє нестабільність 
відносин між Грузією і Росією. На даний 
момент в Грузії може виникнути військовий 
конфлікт в Південній Осетії і Абхазії, що 
негативно вплине на інвестиції в країну. Але 
також слід зазначити, що на сьогоднішній 
момент, ситуація нормалізувалася і 
побоювання, які стосуються військового 
конфлікту, є мінімальними. 

Також, проблеми з корупцією 
впливають на економіку країни, хоч на даний 
момент запроваджено активну боротьбу, з 
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цією проблемою. Так як, корупція процвітала 
досить довго в країні, її викорінення 
відбувається до сих пір. Згідно з даними 
Transparency International, Грузія займає 46-у 
позицію в Індексі рівня корупції. Але дана 
позиція поступово знижується, так як 
боротьба з корупцією в країні є досить 
ефективною і вже зараз ми бачимо хороші 
результати від даної роботи. 

У висновку слід зазначити, що 
інвестиції в економіку Грузії відбуваються 
через швидке зростання економіки країни. Це 
дає інвесторам можливість отримання 
прибутку, а також створює сприятливі умови 
для ведення бізнесу в Грузії. Одним з 
найважливіших факторів є почуття безпеки, а 
також впевненості, яке досягається завдяки 
мінімальним ризикам і високого 
законодавчого захисту приватних активів. 

Інвестуючи в економіку Грузії, 
інвестори розуміють які гарантії захисту 
вони можуть отримати від держави на 
законодавчому рівні. Одним з 
найважливіших є свобода володінням 
холдингами. В Грузії немає обмежень на 
придбання компанії іноземним 
громадянином або іноземною компанією. 
Завдяки змінам в Податковому кодексі і 
Законі про підприємців в 2005 і 2006 роках, 
процедура придбання компанії є 
максимально простою і легкодоступною. 

Майно, інвестиції та права інвесторів 
захищені і застраховані згідно із законами 
Грузії. Згідно з конституцією, міжнародні 
договори мають пряму юридичну дію в 
Грузії, що забезпечує ліберальне законодавче 
середовище для ведення бізнесу і здійснення 
інвестицій в економіку Грузії. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ 
КАПІТАЛУ ТНК 

 
Деякі дослідники для визначення 

вартості капіталу застосовують певні змінні, 
які можуть впливати на його формування: 
поточну вартість податкових заощаджень 
через планову амортизацію, дисконтну 
ставку, та економічну амортизацію. Планова 
амортизація може бути лінійною чи 
дегресивною. У разі зниження амортизації 
балансової вартості, показник планової 
амортизації амортизується щорічно з 
балансової вартості, у цьому випадку 
амортизація зменшує оподатковуваний 
прибуток, а податкові заощадження 
дисконтуються за дисконтною ставкою [1]. 

Практично, вартість капіталу – це 
норма прибутку, яку фірма намагається 
отримати від своїх проектів, тому перед 
кожною фірмою стає питання щодо 
створення політики фінансування таких 
проектів [2].  

Для інвесторів вартість капіталу є 
альтернативною вартістю в тому розумінні, 
що це норма прибутку, яку вони очікують 
отримати в інших інвестиціях еквівалентного 
ризику. Для самих підприємств такий вид 
діяльності стає вартістю фінансування, 
оскільки підприємства повинні доставляти 
прибутки, які перевищують або принаймні 
відповідають вартості капіталу, це пов’язано 
з тим, щоб утримати інвесторів [3].  

За 2017–2018 рр. за рівнем 
капіталізації лідирує компанія «Apple», яка 
починаючи з 2008 р. займає лідируючі 
позиції за рівнем капіталізації у світі. 

Станом на 2018 р. топ-8 світових ТНК 
за рівнем капіталізації в основному 
займаються технологіями (табл. 1).  

Загалом діяльність глобальних ТНК 
пов’язана з видобутком і переробки нафти та 
газу, а також технологічною галуззю. 
Наприклад, Royal Dutch Shell, у 2014 р. 
займала друге місце Fortune Global 500, 
однак, на сьогоднішній день через падіння 
цін на нафту займає 5 місце у всесвітньому 
рейтингу [6].  

Компанія Sinopec Group ще у 2008 р. 
посідала 14 місце у рейтингу, займаючись 
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нафтохімічною промисловістю, станом на 
2014 р. компанія посідала 3 місце, частка 
компанії на національному ринку становить: 
73 % – природного газу, 60 % нафти, та 41 % 
нафтопродукти [4; 5]. 

 
Таблиця 1 

Топ 8 світових ТНК за рівнем капіталізації 
у 2018 р. у млрд. дол. США 

Назва компанії 
 

Ринкова вартість 

Apple 416,6 
Exxon Mobil 400,4 
PetroChina 261,2 
General Electric 243,7 
ICBC 237,3 
Shevron 232,5 
Royal Dutch Shell 213,1 
Джерело: складено автором на основі [6]. 

 
Загальний обсяг продажів глобальних 

ТНК на 2018 р. перевищує ВВП 176 країн 
світу, та складає більше 32 % світового ВВП, 
при кількості зайнятих менше однієї третини 
світового населення [5].  

За рівнем капіталізації станом на 
2018 р. основна кількість світових ТНК 
перевищує ВВП країн, що розвиваються [6] 
(табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Топ 5 світових ТНК за середньозваженою 
вартістю капіталу у відсотках ( %) 
Назва 

компанії 
Ринкова 

капіталізаці
я 

Середньо-
зважена 
вартість 
капіталу 

( %) 
Walmart Inc 284,7 5,9 % 

Costco 
Wholesale Corp 

108,4 8,49 % 

 Wal - Mart de 
Mexico SAB de 

CV 

50,2 12,24 % 

Target Corp 42,3 7,59 
Dollar General 

Corp 
31,6 6,93 

Джерело: складено автором на основі [7]. 
 
Отже, діяльність ТНК є важливою для 

будь-якої країни у світі. Станом на 2018 р. 
значна кількість ТНК збільшила рівень 
капіталізації, однак, лідером залишається 
компанія «Apple», відповідно до статистики 
глобальні ТНК за найбільш рівнем ринкової 

капіталізації займаються технологіями. 
Стосовно середньозваженої вартості 
капіталу, то лідером є компанія «Walmart» на 
сьогодні відсоток середньозваженої вартості 
капітулу становить 5,93 %, компанія 
«Walmart» отримує високі прибутки від 
інвестицій. 
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ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
На сучасному етапі діючі системи 

бухгалтерського обліку не в повній мірі 
задовольняють умовам функціонування 
ефективних ринків. Актуальною і 
необхідною є нова система показників, таких 
як вартісно-орієнтоване управління (VBM) – 
управління на основі вартості, що має на меті 
максимізацію ринкової вартості компанії та 
відображає можливості та загрози її 
діяльності.  

Вартість є особливо корисним 
показником ефективності, оскільки вона 
враховує довгострокові інтереси всіх 
зацікавлених сторін в компанії, а не тільки 
акціонерів. На відміну від традиційних 
показників бухгалтерського обліку, вартість є 
актуальною для всіх зацікавлених сторін, 
оскільки, компанії, які максимізують вартість 
для своїх акціонерів, у довгостроковій 
перспективі також створюють більше 
робочих місць, краще ставляться до своїх 
співробітників та надають своїм клієнтам 
більше задоволення [1]. 

Для внутрішнього фінансового 
менеджменту компаніям слід 
використовувати показники вартісно-
орієнтованого управління замість 
традиційної облікової системи. Показники 
бухгалтерського обліку необхідні з 
фінансових міркувань і контролюють 
діяльність компанії з точки зору 
законодавства, але це не сприяє підвищенню 
якості управлінських структур і всіх, хто 
бере участь у створенні вартості. Для 
розуміння та управління бізнес-операціями 
необхідно покладатися на вартісно-
орієнтоване управління в межах фірм. 

Показники вартісно-орієнтованого 
управління включають багато індикаторів 
вартості. Серед них слід виділити такі 
показники як економічна додана вартість 
(EVA), додана вартість грошових коштів 
(CVA), рентабельність грошових потоків на 
інвестиції (CFROI) і ті показники, які мають 

відношення до аналізу вартості акцій, такі як 
акціонерна додана вартість (SVA). Фірми 
можуть вибрати один з цих показників за 
ключовий для формування своєї системи 
показників оцінки ефективності [2].  

Основним показником вартісно-
орієнтованого управління є економічна 
додана вартість (EVA). EVA – це різниця між 
чистим операційним прибутком після 
податків  і вартістю коштів. З іншого боку, 
EVA – це оцінка реального економічного 
прибутку підприємства протягом року. 

Як економічний дохід збільшується чи 
зменшується, так само зростає вартість 
бізнесу. Якщо EVA має позитивне значення, 
то можна сказати, що компанія успішна. Це 
єдиний випадок, коли вартість акціонерів 
зростає, тому що вони отримують більше, 
ніж їх первісні інвестиції. У випадку, коли 
EVA дорівнює 0, компанія виробила стільки 
ж, скільки було вкладено, а негативний 
показник EVA призводить до знищення 
власності акціонерів [3]. 

Реалізація EVA – це процес, який 
залежить від компанії. Компанії, скоріше за 
все, матимуть вигоду від EVA, якщо вони 
мають такі характеристики: 
1. Корпоративна структура складається з 

відносно автономних бізнес-одиниць, а не 
однієї великої одиниці або матричної 
організації зі значними спільними 
ресурсами. 

2. Сильні стимули для управління активами 
пов'язані з ефективністю бізнес-одиниць, 
а не з корпоративними цілями. 

3. Генеральний директор є ентузіастом. 
Реалізація EVA повинна починатися 
згори. 

4. Керівники підрозділів мають тривалий 
термін перебування на посаді і, таким 
чином, мотивуються довгостроковими 
стимулами [4]. 

Показник EVA був дуже популярним 
серед організацій в останні роки. Оцінка 
діяльності компанії за допомогою EVA є 
відповідним засобом для визначення довіри 
до підприємства, а  також надає цінну 
інформацію для різних сфер управління. 
Крім того, існує ряд модифікацій EVA, що 
використовуються на практиці, таких як 
ринкова додана вартість (MVA), додана 
вартість грошових коштів (CVA), акціонерна 
додана вартість (SVA), рентабельність 
чистих активів (RONA).  
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Підсумовуючи, можна сказати, що на 
сучасному етапі розвитку світової економіки 
є доцільним використання показників 
вартісно-орієнтованого управління для 
оцінки ефективності компанії на ринку. На 
відміну від традиційних показників, 
вартісно-орієнтовані показники є націленими 
на довгострокові інтереси фірми та всіх 
зацікавлених сторін.  
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