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ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

 

 

ПІДСЕКЦІЯ: Політична наука в Україні та зарубіжжі 

 

 

 
УДК 323.21(477) 

Іванов М. С., 
д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 
 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ 

ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ОСНОВ 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Сучасне українське суспільство пройшло історично невелику від-
стань розбудови власних демократичних основ. Саме ця обставина 
ставить на порядок денний питання подальшого зміцнення демократи-
чної перспективи в нашій країні. 

За останню четверть століття шлях розбудови демократії в Україні 
не був «безхмарним». Певні «зиґзаґи» на цьому шляху є достатньо 
очевидними, що актуалізує питання про необхідність досягнення стій-
кого просування в напрямку розширення кола прихильників в україн-
ському суспільстві саме демократичних цінностей. 

Одним з головних потенційних джерел примноження прибічників 
демократичних традицій виступає українська молодь. Абсолютній 
більшості молодих людей притаманні риси прагнення до перетворень і 
змін, до оновлення і побудови кращого майбутнього. 

Саме ці риси молоді як найкраще відповідають саме демократич-
ним принципам влаштування відносин в суспільстві, оскільки саме 
демократія створює умови для активної участі всіх членів суспільства 
в розбудові не тільки майбутнього країни загалом, але й свого власно-
го майбутнього. Демократія відкриває можливість для кожної людини 
виявити і реалізувати власні устремління як громадянина. Вона не 
тільки допускає такі можливості, але й здатна існувати тільки за таких 
умов. 

Тому молоді люди виступають природними прихильниками демок-
ратичних цінностей і найбільш стійким послідовниками саме демокра-
тичних основ організації суспільного життя. 

Разом з тим, на сьогодні склалася ціла низка обставин, які заважа-
ють успішній реалізації завдань по підтримці з боку молоді успішного 
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просування українського суспільства по шляху розбудови демократії у 
власній державі. Серед цих обставин одне з найбільш вагомих місць 
посідають питання політичної компетентності молодих людей, які 
вступають в активне громадське життя. 

Демократія для успішної реалізації свого потенціалу висуває вимо-
ги як до суб’єктів, так і до об’єктів політичного процесу по опанування 
всієї суми складових демократичної політичної культури. Неможливо 
успішно реалізувати себе в громадському просторі демократичного 
суспільства не отримавши необхідної компетентності функціонування 
механізмів демократії та її інститутів. Практично єдиним ефективним 
напрямком досягнення відповідного стану політичної культури молоді 
є система освіти в Україні. 

На жаль, на сьогодні українське суспільство не виявило здатності 
поставити відповідні завдання перед системою освіти. Навпаки, сього-
дні можна спостерігати певне гальмування зусиль щодо реалізації 
стратегії громадянської освіти молоді та інших верств населення в 
нашій країні. 

Другою обставиною, яка дещо стримує поступальне просування 
нашого суспільства по демократичному шляху, виступає достатньо 
низький рівень політичної активності широкого загалу молоді в реалі-
зації потенціалу демократичних механізмів. 

Сьогодні зберігається недостатній рівень участі молоді у виборчих 
подіях, як в якості виборців, так і в якості обраних. Частково, такий 
стан може бути пояснений першою обставиною. Але крім цього, не 
менш вагома роль належить недовірі з боку суспільства, загалом, і 
молоді, зокрема, до частини державних інститутів. 

Сьогодні надзвичайно важливо виробити підходи до активізації по-
літичної участі української молоді, яка в умовах серйозної протидії 
просування нашої країни демократичним шляхом, здатна стати надій-
ним гарантом примноження демократичних традицій нашого суспільства. 
 
 
 

УДК 32(091) 

Колісніченко А. І., 
д-р іст. наук, професор кафедри політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ 

ДУМКИ КРАЇН СХОДУ 
 

Вивчення політико-правової думки Давнього Сходу має не тільки 
пізнавальне, а й теоретичне значення. 
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Документи і пам’ятки літератури, які дійшли до нас від стародавніх 

цивілізацій Єгипту, Месопотамії, Палестини, Індії, Китаю, дозволяють 

прослідити формування політичних і правових ідей у період раннього 

етапу становлення класового суспільства. Історія Давнього Сходу 

щодо цього представляє унікальні можливості, оскільки багато країн 

давньосхідного світу тривалий час розвивалися ізольовано один від 

одного і процес зародження політичної ідеології відбувався в них, що 

називається, у «чистому» вигляді, незалежно від зовнішніх впливів. 

Подібна ситуація вкрай рідко повторювалася у наступній історії інших 

народів. Окрім цього, високий рівень культури і багаті літературні 

традиції сполучалися тут з повільними темпами соціального розвитку. 

Значна кількість пам’яток писемності, які збереглися від древніх циві-

лізацій Сходу, належить до того періоду, коли процеси виникнення 

класів і держави не набули повного завершення, це дозволяє відтворити 

досить повну картину виникнення політичної і правової свідомості з 

нерозчленованої (синкретичної) філології ранньокласових суспільств. 

Методологічне значення історії вчень Сходу визначається також 

тим, що в сучасній історіографії все ще зберігаються залишки євро-

центристських поглядів на древній світ. Незважаючи на численні дос-

лідження, суспільна думка народів Сходу залишається менш вивче-

ною, ніж соціальні доктрини, які були поширені в Західній Європі. 

Велика кількість запитань, зв’язана з формуванням політичної тео-

рії в державах Давнього Сходу, не отримала однозначного рішення і 

продовжує викликати дискусії в наукових колах. У свою чергу це не-

минуче відбивається на розумінні спільних закономірностей розвитку 

політико-правової ідеології, її особливостей на різних етапах історії. 

Розвиток політичних вчень і політичної практики є довготривалим 

процесом, що бере початок в переддержавних суспільствах, де самоза-

роджується стихійна демократія, коли відносини вирішувалися на 

родах старійшин або обраними правителями. 

У процесі виникнення держав політичні ідеї і практика розвивались 

двома шляхами. 

У перших державах Стародавнього Сходу розвиток йшов по шляху 

встановлення і релігійного обґрунтування єдиновладної, централізова-

ної, спадкової, деспотичної влади. Це пояснюється необхідністю орга-

нізації великої кількості людей для побудови пірамід, іригаційних 

систем, каналів. 

Перші цивілізації Стародавнього Сходу розвивались в умовах бо-

ротьби людей з річковими стихіями. Ці обставини вимагали високої 

організації людей, централізованого управління. Поступово управителі 

ставали керівниками не тільки господарськими, але і релігійними, 
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військовими відносинами. Велика була небезпека від зовнішніх воро-

гів, а це вимагало утримання постійної армії, яка охороняла міста, 

храми і кордони. 

Для контролю за виробництвом і розподілом продукції, виробів 

утворювалася система чиновників. Їхнє основне призначення – робити 

висновки і надавати доповідь правителям про хід і результати роботи 

селян на полях. 

Особливе місце у перших суспільствах Стародавнього Сходу посі-

дала релігія. Крім обрядової, вона виконувала світоглядні та культуро-

логічні функції, замінюючи людям науку, мистецтво, систему комуні-

кації. Крім релігійної системи, важливою ознакою релігійних культів 

був культ богів. Релігія мала державний характер, і так контактувала з 

владою, поширювала ідеї зміцнення держави і закріплення влади прав-

лячої еліти. Більшість релігій Стародавнього Сходу або ототожнювали 

правителя з верховним божеством або вели його родовід від нього. 

Важливою рисою релігій було створення образу потойбічного сві-

ту, як вічного, ідеального, як нагороду за терпіння, страждання в зем-

ному житті. Усі досягнення суспільства, всі військові перемоги вважа-

лись досягненнями правителя. 

Розвиток державності і суспільних відносин вели до розшарування 

населення на соціальні групи, за якими закріплювались відповідний 

статус і привілеї. Політична система, де верховний правитель має необме-

жені повноваження, де світська і церковна (релігійна) влада об’єднані 

в одній особі, де важливу роль грає армія і бюрократичний апарат, 

залежний від правителя – отримала назву «східна деспотія». 

Тисячолітній досвід людства через елементи звичаїв, традицій, ре-

лігії, міфів, політичних і природно-наукових знань трансформувався в 

релігійно-міфологічну ідеологію Стародавнього Сходу. 

Сьогодні до ідейної спадщини Древнього Сходу значно збільшила-

ся. Її стимулював національно-визвольний дух в Індії, Китаї, Єгипті та 

інших країнах, які входили у склад давньосхідного регіону. Утворення 

незалежних держав з древньою і самобутньою культурою посилило 

цікавість до їхнього історичного минулого. Важливу роль при цьому 

відіграло пробудження національного самопізнання народів Сходу, 

намагання молодих держав зберегти ( або відтворити) традиції, успад-

кованих від попередніх епох. 

Деякі напрямки суспільної думки, які зародилися в глибокій давни-

ні, пережили у дев’яностих роках відродження. Наприклад в Китаї 

після закінчення «культурної революції» знову отримало офіційне 

визнання конфуціанство (у 1989 р, китайський народ відмітив як наці-

ональне свято 250-річчя з дня народження Конфуція). У ряді держав 
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Південно-Східної Азії політично-правова ідеологія розвивалася під 

впливом концепцій «буддійського соціалізму». Із цими процесами 

пов’язане поширення східних релігійних культів у промислово розви-

нених країнах. 

 

 

 

УДК 32.001+101 

Курілло В. Є., 
канд. іст. наук, доцент кафедри політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

ПОДІЛ ПОНЯТЬ «ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА» І 

«ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ» У ПІДХОДАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ 

 

Відомо, що в політичній науці існують два концептуально відмінні 

підходи до понять «політична система» і «політичний режим». Відпо-

відно до першого, найбільш поширеного серед політологів, які вихо-

дять із системної парадигми вивчення і опису суспільства, ці два по-

няття ототожнюються. Відповідно до другого підходу, зазначені по-

няття розрізняють когнітивно і термінологічно. При цьому прихильни-

ки другого підходу досить аргументовано доводять і розкривають 

відмінність розглянутих понять de jure, але, як це не парадоксально,  

de facto при зверненні до конкретних систем і режимам, вони вказують 

ті ж характеристики, що й прихильники першого, переносячи їх з сис-

тем на режими і навпаки. Особливо це помітно на прикладі демократії, 

авторитаризму і тоталітаризму. 

У зв’язку з цим, у цьому матеріалі ставиться мета запропонувати 

варіанти визначень і характеристики демократії, авторитаризму і тота-

літаризму в форматі послідовного розмежування понять «політична 

система» і «політичний режим». 

Поняття «політична система» та «політичний режим» – політичні 

явища одного ряду, але розкривають політичне життя з різних сторін. 

Політична система – це взаємопов’язана сукупність компонентів, за 

допомогою яких здійснюється управління суспільством і реалізація 

суспільно значимих потреб та інтересів всього соціуму або його окре-

мих складових. Політичний режим – це характер взаємовідносин вла-

ди, суспільства та особистості на різних стадіях функціонування однієї 

політичної системи або в межах декількох політичних систем, який в 

першу чергу відзначається специфічними методами та засобами воло-

дарювання, а також відповідною модифікацією інституційних струк-
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тур, правових та політичних норм цієї системи. Отже, політична сис-

тема характеризує устрій та компоненти механізму владарювання (так 

би мовити, статику), тоді як політичний режим визначає форми та 

методи здійснення влади (тобто динаміку). Ототожнення політичної 

системи і режиму позбавило його прихильників необхідності робити 

різницю між демократичною (ліберально-демократичною), авторитар-

ною і тоталітарною системами, з одного боку, і режимами з тією ж 

назвою, з іншого. Але це – різнопланові феномени і їх ототожнення 

істотно погіршує якість і достовірність результатів дослідження. 
Почнемо з демократії, тобто народовладдя. Демократія як система 

(далі – «демократія-С») виступає як альтернатива владі однієї особи 
або групи осіб і означає владу багатьох або всього народу. Далі в науці 
спостерігається диференціація підходів залежно від тлумачення наро-
довладдя та його пріоритетів: або цінності та спільне благо (як їх ро-
зуміють у певну історичну епоху або в певній країні), або процедури, 
які це забезпечують незалежно від історичного часу. Таким чином, 
демократія-С у її класичному розумінні – це модель організації життє-
діяльності суспільства, що впроваджує різноманітні варіанти залучен-
ня мас громадян, на яких вона поширюється, до процесу прийняття 
політичних рішень. Вона отримала назву прямої демократії. Сучасна 
демократія-С, що отримала назву представницької, означає лише право 
осіб, які допущені до участі у виборах/перевиборах влади, час від часу 
голосувати за тих, хто їм бачиться більш гідною кандидатурою, а в разі 
референдуму або прямого голосування підтримувати те рішення, яке 
уявляється кращим. У форматі демократії-С можна виділити лібераль-
ну, авторитарну і тоталітарну політичні системи (за набором ціннос-
тей, пріоритетів і процедур). 

Демократичний політичний режим (далі – «демократія-Р») – це та-
кий функціонально-динамічний стан політичної системи, в основі 
якого лежить метод колективного прийняття рішень з рівним впливом 
учасників на результат процесу. Ліберально-демократичний режим – 
це така динаміка політичної системи, для якої насамперед характерна 
безперешкодна змагальність із альтернативним вибором та викорис-
тання насильства лише в рамках чинного законодавства, відповідаль-
ність можновладців перед народом. 

Авторитаризм як система («авторитаризм-С») – це певна сукуп-
ність структур влади, норм і відносин, які забезпечують концентрацію 
влади на верхівці ієрархічної піраміди за відсутності альтернативних 
виборів та механізму участі народу у процесі вироблення політичних 
рішень. 

Авторитаризм як режим («авторитаризм-Р») – це характер взаємо-
відносин влади, суспільства та особистості, при якому на ґрунті тради-



7 

ції або харизми лідера, дозованого насилля або загрози його застосу-
вання, забезпечується беззаперечна покора внутрішньо вільних членів 
суспільства владі однієї особи або групи осіб. Коротко кажучи – це 
режим, який означає беззаперечну покору внутрішньо вільних 
суб’єктів політики. 

У загальнофілософському форматі тоталітаризм можна визначити в 

цілому як таку тенденцію в природі і суспільстві, за якої безроздільно 

домінує спрямування до створення упорядкованої одноманітної ціліс-

ності (в природі) або ідейно-політичної єдності (в суспільстві). 

Тоталітарна політична система («тоталітаризм-С») – це тип полі-

тичного устрою, за яким сукупність структур влади, норм і відносин 

створюють абсолютну ідейно-політичну цілісність соціуму і забезпе-

чують його цілковиту єдність із владою. 

Тоталітарний політичний режим («тоталітаризм-Р») – це конкрет-

ний тип динаміки політичної системи та спосіб здійснення влади, що 

означає всеохоплюючий, повний і абсолютний контроль та самоконт-

роль елементів системи за дотриманням цілісності суспільства та від-

повідністю усіх його компонентів об’єднувальній ідеї з більш або 

менш жорстким позбавленням тих відхилень, які не відповідають ви-

значеному зразку. 

Концептуально співвідношення системи і режиму – це питання діа-

лектики сутності й форм її прояву. Вони не тотожні, хоча і впливають 

один на одного. При цьому сутність (система) все-таки є провідною 

стороною. Різні сутності можуть мати подібні, схожі форми прояву, 

але й у однієї сутності може бути декілька відмінних проявів-режимів. 

 

 

 

УДК 32:001 

Громадська Н. А., 

канд. політ. наук, доцент кафедри політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ВЛАДИ 

 

На сучасному етапі розвитку політичної науки, передусім у зв’язку 

із виникненням відносно самостійної науки про владу – кратології, 

стало можливим всебічне і глибоке дослідження та розуміння феноме-

ну влади. Але складність і багатоаспектність цього феномену вимагає 

постійної уваги дослідників та звернення до різноманітних його про-

явів. Загальна наукова картина влади передбачає врахування аксіологі-
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чного підходу до розуміння її феномену, що дозволяє оцінити поняття 

«влада» з точки зору ціннісних підстав в сучасних умовах розвитку. 

Щоб зрозуміти саме цей аспект, слід звернутися до аксіології вла-

ди, яка являє собою теорію ціни самої влади, цінності влади (влади як 

цінності) та цінностей влади. Це пов’язані з владною сферою узагаль-

нені систематизовані уявлення про переваги, блага, які високо ціну-

ються людиною, об’єкти її прагнень та інтересів. До їх числа слід від-

нести саму владу, владну діяльність, публічну службу, її атрибути, 

привілеї, а також можливості і перспективи, що відкриваються нею. 

У сучасних умовах в фокусі людських суджень і думок постійно 

знаходиться ціна влади. Це плата за владу, за її роль, за її призначення, 

за її дію або бездіяльність, яку несуть люди та суспільство у цілому 

своїм існуванням, способом життя, забезпеченістю тощо. Особливою 

мірою це стосується і таких пов’язаних з владою явищ, як політика, 

прорахунки і кризи влади, суспільні конфлікти, революції, війни – їх 

все більш зростаюча ціна, їх найчастіше важкі наслідки. 

Визначення справжньої ціни конкретної влади, її компетенції, ефе-

ктивності, достоїнств, упущень і перспектив дозволяє надати владі 

оцінку. Слід зазначити, що ця оцінка доповнює розуміння загальної 

наукової картини влади. 

Особливої уваги заслуговує і цінність влади (влада як цінність) – це 

важливість і міра значущості, вартості влади як унікального соціокуль-

турного інституту, що підтримує і відтворює людські спільноти (її 

формальні і неформальні політичні процеси), що просуває існування і 

розвиток інших цінностей (мораль, право, сім’я і т. ін.), що управляє, 

впливає, упорядковує відносини у суспільстві і виступає важелем па-

нування над окремими людьми, їх групами та величезними масами 

людей, а також з урахуванням сучасних новітніх тенденцій (глобаліза-

ції, інформатизації суспільства тощо) забезпечує розвиток соціуму, що 

сприяє досягненню загального суспільного блага. 

Розуміння влади як цінності означає рух до громади, до самовряду-

вання, взаємодію і співпрацю з суспільством. Головною цінністю вла-

ди в сучасних умовах є спроможність влади створити безпечні умови 

життєдіяльності суспільства, в тому числі з точки зору охорони кордонів. 

І, нарешті, ще один ключовий елемент аксіології влади – цінності 

влади, які мають дві складові. По-перше, це явища, предмети, які ста-

новлять суспільний інтерес і високо цінуються самим суспільством як 

результат діяльності тієї або іншої влади. До них відносяться укази, 

закони, дії, рішення, матеріальні об’єкти, які створені в результаті 

діяльності влади. По-друге, це речі, явища, предмети, об’єкти, які ви-
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соко цінуються самою владою. Звісно, що в силу своєї ролі і можливо-

стей, влада володіє або, без великих труднощів, може ними заволодіти. 

Отже, сучасна політична влада повинна відображати цивілізаційні 

цінності суспільства. Влада, як для суспільства у цілому, так і для ко-

жного громадянина окремо, цікава не як домінанатна над суспільством 

сила, що використовує примус та насильство, не як яскравий атрибут 

або символ віри. Влада цінна для суспільства саме тим, які творчі ідеї 

вона генерує і відстоює. Дії влади мають бути наближеними до потреб 

і ціннісних орієнтацій суспільства, а не до своїх корисних бізнес-

інтересів, що ми спостерігаємо сьогодні. 

Також слід звернути увагу на формування як у можновладців, так і 

у громадян ясного бачення щодо ціни самої влади, цінності влади 

(влади як цінності) та цінностей влади, що повинно стати одним із 

важливих завдань кратології, досягнення якого сприятиме визначенню 

ціннісних підстав влади як в теорії, так і на практиці. 

 

 

 

УДК 32:159.922.2 

Соловйова А. С., 

канд. політ. наук, доцент кафедри політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

ВПЛИВ ПОЛІТИКО-ВЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ 

СТРУКТУР НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ 

 

У більшості життєвих ситуацій саме соціально-політичний статус 

особистості визначає поведінку та реакцію людини на виклики зовні-

шнього середовища. Будь-яка професійна діяльність, зокрема, зайня-

тість в ієрархічній структурі, є визначальним чинником соціально-

політичного статусу особистості. Тобто можна спостерігати пряму 

залежність між статусом особи, який наповнює позицію людини уста-

новками і цінностями, та її професійною діяльністю, яка може істотно 

впливати на специфіку цих установок, а іноді й кардинально змінюва-

ти цінності. 

Варто зауважити, що принцип ієрархічності завжди був однією з 

найбільш шанованих цінностей у різних культурах. До того ж ієрархі-

чні структури є найбільш поширеним організаційним принципом, за 

яким існує абсолютна більшість підприємств, установ та організацій на 

теренах України та закордоном. Деякі дослідники прогнозують змен-
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шення ваги цього принципу і заміну його культурною основою, проте 

на сьогодні є не так багато реальних альтернатив організації діяльності 

та ефективної системи відповідальності за виконану роботу у різних 

сферах життя. Таким чином, ієрархічні структури, маючи своїми силь-

ними рисами цілісність, точність та субординацію, при цьому висту-

пають, при втіленні на практиці, потужним елементом трансформації 

особистості та впливу на соціально-психологічний клімат у різного 

роду колективах, саме тому варто досліджувати та аналізувати цю 

проблему з метою знаходження оптимальних шляхів для поєднання 

реалізації цілей організації та творчого самовираження особистості. 

Аналізуючи чинники та причини особистісних перебудов у ієрархі-

чних структурах, можна виділити як основні чинники такі: вплив ре-

ферентної групи (колеги, співробітники), вплив посадового авторитету 

(керівництва) та вплив громадської думки (зовнішній чинник). Що ж 

до причин цього явища, то найбільш значущими є складна політико-

економічна ситуація, внаслідок якої людина часто не може мати декі-

лька альтернатив для працевлаштування і вимушена пристосовуватися 

до наявних умов; прагнення до отримання тієї вигоди, яку надає існу-

вання в ієрархічній структурі (статус, заробітна платня тощо), навіть 

ціною зміни власної поведінки та трансформації особистості. 

Виділяючи закономірності та особливості трансформації особисто-

сті в ієрархічних структурах у сучасному політичному житті, можна 

сформулювати та обґрунтувати декілька особливих феноменів транс-

формації особистості в ієрархічній структурі: феномен «тиску негати-

вних очікувань», феномен автоматичного наслідування, або «ритуаль-

ної (традиційної) корумпованості», явище «замкненого кола» тощо. 

Досліджуючи особливості трансформації особистості в політико-

владних ієрархічних структурах у сучасній Україні, можна виявити, 

що цей процес на теренах нашої держави відрізняється, перш за все, 

підвищеним рівнем формалізації та більш суворою ієрархічністю, ав-

торитарністю керівництва, поширеною практикою зловживання поса-

довими повноваженнями та загальною ригідністю і свого роду закос-

тенінням відносин між різними рівнями ієрархії. 

Прагнучі виділити тенденції впливу правил існування в ієрархіях 

на особистість людини в майбутньому, можна резюмувати, що в ціло-

му на цей момент професійна діяльність в умовах ієрархічної структу-

ри значно підвищує ступінь та трансформуючий характер впливу, а 

оскільки досить велика кількість організацій та установ функціонують 

за ієрархічним принципом (особливо в політико-владній сфері), то 



11 

необхідність дослідження цієї проблеми та вироблення рекомендацій 

із приводу зміни ситуації на краще є необхідною умовою розвитку 

суспільства. Хоча, реально оцінюючи сучасну нам дійсність, ми не 

можемо сподіватися на те, що в найближчому майбутньому можливо 

винайти ефективні законодавчі або морально-етичні важелі контролю 

та боротьби із зловживаннями в ієрархічних організаціях, які призво-

дять до трансформації особистості. Особлива складність полягає в 

тому, що найбільш тонкі моменти такого впливу є латентними, і тому 

лежать поза межею регулювання нормативно-правовими актами. До 

того ж, часто особистість сама прагне до «злиття» із ієрархічною стру-

ктурою, а неможливо надати їй допомогу без її на те бажання. 

Отже, людина, що існує в ієрархічній структурі, перебудовує осо-

бистісні властивості та характеристики для досягнення кращого ре-

зультату та більшої вигоди, до того ж робить вона це не ізольовано, а в 

системі впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, а її особиста роль 

часто полягає лише в тому, що вона дає свою підсвідому згоду на цей 

процес. 

Серед практичних рекомендацій для мінімізації руйнівного транс-

формувального впливу ієрархічної структури на особистість можна 

назвати, перш за все, створення та підтримку незалежних загальнона-

ціональних і регіональних центрів допомоги та боротьби із зловжи-

ваннями посадовими обов’язками та іншими негативними явищами в 

сфері професійної реалізації особистості; внесення необхідних змін до 

законодавства та застосовування відповідних санкцій щодо актів сим-

волічного/духовного насилля в ієрархічних структурах тощо. 

Але ці заходи будуть ефективними тільки за умови бажання самого 

працівника (як об’єкта трансформувального впливу) отримати допомо-

гу. А таке бажання, у свою чергу, залежатиме від таких об’єктивних 

характеристик як покращення якості життя, підвищення рівня політи-

ко-правової культури населення тощо, тобто повного задоволення 

першочергових матеріальних потреб і відкриття та актуалізації таким 

чином потреби творчого розвитку та самореалізації особистості. Наос-

танок, варто зауважити, що і в тих суспільствах, які вважаються роз-

виненими і матеріальні потреби членів яких є відносно задоволеними, 

присутнє явище трансформувального впливу на особистість, що свід-

чить про те, що воно є досить об’єктивною характеристикою існування 

влади в різних її проявах, а отже, вимагає детального вивчення, аналізу 

та дослідження. 
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УДК 324(477) 

Чупрін Р. В., 

канд. політ. наук, доцент кафедри політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

КРИТИЧНІ ВРАЗЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВИБОРІВ 

ДО ОБЛАСНИХ ТА МІСЬКИХ РАД У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Уніфікація виборчого законодавства, важливим кроком на шляху 

до досягнення якої є створення Виборчого кодексу, вимагає не лише 

творчої деструкції попередніх систем виборів, але й урахування того 

негативного досвіду, який вони принесли із собою. Виборча система 

лише встановлює правила великої виборчої гри, але жодним чином не 

скасовує головного завдання, яке ставлять перед собою її основні уча-

сники: здобуття мандатів. Тому критичними для системи стають ті 

вразливості, які дозволяють кандидатам, партіям та виборчим блокам 

вирішувати це завдання хоч і у правовому полі, але ігноруючи при 

цьому досягнення тих цілей, які закладалися в систему при її проекту-

ванні. 

Система місцевих виборів, яка почала застосовуватися в Україні 

для обрання обласних та міських рад з 2015 р., на практиці продемонс-

трувала численні критичні вразливості, які значною мірою нівелювали 

ті переваги, на які покладалися значні сподівання в процесі її розробки 

та впровадження. 

Система мала стати своєрідним способом запровадження «відк-

ритих партійних списків», за яких позиція кандидата у списку визна-

чалася б не рішенням політичної партії, а результатами голосування 

виборців. 

На практиці політичні партії знайшли простий та ефективний меха-

нізм, який дозволив обходити ці результати. Кандидати, які набирали 

більшу кількість голосів і опинялися в рейтингу, що визначав порядок 

одержання мандатів, вище, ніж особи, входження яких до депутатсько-

го корпусу партія вважала для себе більш пріоритетними, відмовляли-

ся від мандатів. Таким чином, з’ясувалося, що система дозволяє партії 

при розподілі мандатів між висунутими нею кандидатами знехтувати 

волевиявленням виборців, не порушуючи при цьому виборчого зако-

нодавства. 

Система мала поєднати пропорційний розподіл мандатів із бало-

туванням кандидатів по окремих виборчих округах. Необхідність тако-

го поєднання обґрунтовується прагненням розподілити мандати між 

партіями з мінімальними втратами голосів виборців, але одночасно і 
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забезпечити зв’язок між кандидатами та округами, який є особливо 

важливим для місцевих виборів. 

На практиці виявилося що система не дозволяє уникнути випадків, 

коли одні виборчі округи не матимуть жодного представника у вибор-

ному органі, а інші виборчі округи матимуть одразу декількох пред-

ставників. 

Виявилося, що на практиці кандидат, який здобуває більшість го-

лосів у виборчому окрузі, може не одержати депутатського мандату, 

натомість інші кандидати, що балотувалися в тому ж окрузі і здобули 

меншу кількість голосів, можуть увійти за підсумками виборів до де-

путатського корпусу. 

Система мала замінити конкуренцію «партійних лозунгів, брендів, 

лідерів» конкуренцією ідей та реальних дій. Передбачалося, що вибо-

рець буде приймати рішення щодо голосування на основі результатів 

роботи конкретного кандидата на території виборчого округу. 

На практиці до системи було додано інститут «першого кандида-

та». Такий кандидат формально не був пов’язаний з жодним виборчим 

округом, але при цьому саме він в першу чергу мав отримувати ман-

дат, якщо партійний список допускався до участі у розподілі мандатів. 

Таким чином, «перший кандидат» автоматично займав місце у ви-

борному органі, залишаючи гарантовано один виборчий округ без 

власного представника, і порушуючи принцип рейтингового розподілу 

мандатів між кандидатами від партії. 

Було зафіксовано і відмову «першого кандидата» від одержання 

мандата. Наприклад, в тому випадку, коли в його ролі виступав народ-

ний депутат України. Цілком очевидно, що його участь у місцевих 

виборах і є тим самим випадком конкуренції «партійних лозунгів, 

брендів, лідерів», з якою був покликаний боротися даний закон. 

Таким чином, можна констатувати, що система місцевих виборів у 

тій її частині, що визначає порядок проведення виборів до обласних та 

міських рад, була сформована таким чином, що мала низку вроджених 

вразливостей. Важливо, що ці вразливості стосувалися саме тих цілей, 

досягнення яких розробники даної виборчої системи розглядали як 

перевагу при її впровадженні. 

Зокрема, система дозволила партіям ігнорувати волевиявлення ви-

борців при визначенні порядку одержання мандатів кандидатами від 

партії; залишила без власних представників у виборних органах ви-

борців частини виборчих округів; зберегла можливість підміни конку-

ренції конкретних програм дій конкуренцією партійних брендів та 

популярних партійних лідерів. Уникнути побідних помилок при фор-

муванні Виборчого кодексу наразі особливо важливо. 
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УДК 323.172 

Лушагіна Т. В., 

канд. політ. наук, старший викладач кафедри політичних наук, 

Химинець В. Ю., 

студентка факультету політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

ІМІДЖ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Процес децентралізації в Україні передбачає створення спромож-

них територіальних громад, які зможуть ефективно розвивати свій 

регіон, створювати відповідні центри для надання адміністративних 

послуг, залучати інвестиції, забезпечувати належний рівень соціально-

го добробуту. Одним із стратегічних напрямків розвитку територіаль-

ної громади має стати розроблення її позитивного іміджу – сукупності 

емоційних та раціональних уявлень щодо певної території, що форму-

ється в свідомості людей шляхом формування власного досвіду щодо 

даної території, чуток, міфів або ж цільової інформаційної стратегії. 

Слід вирізняти внутрішній і зовнішній імідж територіальної громади. 

Внутрішній імідж територіальної громади має передбачати територіа-

льну ідентифікацію громадян, стабільний розвиток самої громади. 

Зовнішній імідж територіальної громади – це ідентифікація громади 

середині країни поза межами самої громади і за межами держави. 

Імідж певної територіальної громади має стати складовою розвитку 

цілого регіону та держави в цілому. 

Іміджева стратегія розвитку спроможної територіальної громади 

надасть можливість створити позитивний образ даної громади як для 

інвесторів (залучення нових інвестицій, створення нових робочих 

місць), так і для самих членів територіальної громади (формування 

почуття патріотизму, бажання брати участь в розбудові своєї територі-

альної громади). Імідж території ґрунтується на виявлені особливостей 

певної території, що передбачає комплекс візуальних, вербальних та 

інших ознак, за якими люди ідентифікують територію (географічне 

розташування, історична значущість, видатні люди, професійна іден-

тифікація – виноградарський край, портовий край тощо). 

Суб’єктами іміджу спроможної територіальної громади можуть ви-

ступати: 

– органи місцевого самоврядування, що безпосередньо формують 

та впливають на політичну та економічну ситуацію в територіальних 
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громадах, при цьому мається на увазі не сам інститут, а розуміється 

діяльність людей, які задіяні в органах місцевого самоврядування; 

– недержавний сектор – люди, які підтримують територіальну 

громаду засобами недержавної підтримки: члени неприбуткових гро-

мадських організацій, волонтери, благодійники з місцевих бізнесових 

кіл, духовні наставники, священики та ін.; 

– саме населення територіальної громади, тобто це той образ те-

риторії, який створюють самі громадяни певної територіальної громади; 

– інвестори, спонсори, підприємці – люди, які представляють еко-

номічний базис територіальної громади. 

Іміджева стратегія розвитку спроможних територіальних громад 

має передбачати роботу з усіма суб’єктами, адже в побудові іміджу 

території мають бути зацікавленими і місцева влада і місцеве населен-

ня. А для цього необхідно створювати інформаційні приводи для но-

вин, публікацій, що мають представляти досягнення територіальної 

громади, її успіхи на шляху реформ, досвід вигравання грантів тощо. 

Отже, іміджева стратегія розвитку територіальної громади перед-

бачає створення сталого позитивного образу територіальної громади, а 

вдала її реалізація сприятиме залученню нових інвестицій, розвитку 

соціальної сфери, формуванню почуття територіальної ідентифікації 

самих членів територіальної громади. 
 
 
 
УДК 323.212:004.7 

Ярошенко В. М., 
канд. політ. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

МНУ ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв 
 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ 

НА ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 

ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Напередодні чергових виборів в Україні актуальним є дослідження 

соціальних мереж як інструментів політичної комунікації. Загальнові-
домо, що перехід від індустріального до постіндустріального (інфор-
маційного) суспільства природно сприяв грандіозному зростанню цін-
ності інформації й розвитку відповідних технологій, спрямованих на 
вдосконалення процесів перерозподілу та руху інформації. 

У другій половині 90-х рр. минулого століття відбувся вибуховий 
розвиток мережі Інтернет і пов’язаних із нею комунікаційних техноло-
гій, які суттєво вплинули на політичні процеси. Протягом наступних 
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років місцем особливої соціальної активності стали соціальні мережі. 
У них кожен охочий, зареєстрований під власним іменем, або під псе-
вдонімом (ніком), може вільно висловити свою думку. Як відомо, за-
безпечення врахування інтересів різних верств населення в державній 
політиці, обрання їх представників в органи влади є головним призна-
ченням політичних інститутів, до яких до сьогодні відносили державу, 
партії, профспілки, союзи підприємців, групи підтримки, різні суспі-
льно-політичні рухи, а зараз і соціальні мережі, в яких проявляються 
риси політичного інституту. 

Метою цього дослідження є встановлення впливу соціальних інте-
рнет-мереж на прискорення становлення інституту демократичної 
громадянськості в Україні. «Інститутом демократичної громадянськос-
ті» авторка визначає конструктивну якісну частину громадянського 
суспільства, яка організована на об’єднанні свідомих активних компе-
тентних національно-патріотичних громадян з високим рівнем полі-
тичної культури у політико – відповідальній співпраці з державною 
владою, також як політична практика, цілеспрямована діяльність полі-
тичних суб`єктів, що затвердила свої результати на національному і 
регіональному рівні, а саме – колективну громадянськість щодо забез-
печенню функціонування стабільної політичної системи в Україні. 
Дослідження вчених Е. Дюркгейма, Х. Мюнклера, В. Горбатенка,  
А. Колодій, В. Цвиха, О. Хуснутдінова, П. Кривоцюка, І. Кресіної, 
Л. Лясоти, О. Ромашко, Н. Юрій, В. Бортнікова, В. Анікіної присвяче-
но функціонуванню громадянського суспільства та поняття «грома-
дянськість». Ці праці стали основою для створення концепції інститу-
ту демократичної громадянськості. 

У межах дослідження процесу становлення інституту демократич-
ної громадянськості в Україні авторкою було виявлено, що 49 % рес-
пондентів дізнаються про політичні події з каналів Інтернет джерел та 
соціальних мереж. (Вибірка респондентів здійснювалась за кластерним 
методом, було опитано 500 респондентів – студентську молодь вищих 
навчальних закладів міста Одеси, міста Миколаєва та міста Херсона. 
Вік респондентів – від 16 до 23 років. Гендерний склад опитаних: 45 % 
чоловіків та 55 % жінок. Похибка дослідження склала 4 %. У результа-
ті дослідження було розроблено таблиці по кожному з питань з репре-
зентацією результатів у вигляді відповідей у відсотках. 

Джерела інформації про політичні події: 
29 % – телебачення (новини, спеціальні репортажі тощо); 
3 % – газети, журнали, друкована преса; 
4 % – радіо новини; 
28 % – Інтернет (сайти новин, форуми, блоги); 
13 % – розповіді однокурсників, знайомих, родичів тощо; 
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21 % – соціальні мережі (вконтакті, фейсбук); 
2 % – взагалі не слідкую за новинами, просто пропускаю таку інфо-

рмацію звідки б вона не надходила. 
Отримані результати значного відсотку Інтернет серед джерел 

отримання респондентами політичної інформації підтвердили важли-
вість більш детального його вивчення. 

Наукові дослідження О. Готько, О. Чайковська, Н. Наливайко за-
значають, що сьогодні можна з достатнім ступенем упевненості сказа-
ти, що Інтернет як глобальний засіб комунікації, займає одну з ліди-
руючих позицій у більшості сфер життя суспільства. Проникнення 
соціальних мереж у сучасне життя відбувається настільки швидкими 
темпами, що практика і наслідки використання нових засобів комуні-
кації залишаються недостатньо вивченими. 

Сучасне комунікаційне суспільство характеризується постійним 
примноженням, прискоренням, ущільненням і глобалізацією комуні-
кацій, кількість яких невпинно зростає, змінюється, все більше людей 
залучається до комунікаційного процесу, взаємозв’язки між окремими 
комунікаціями стають все ширшими. Суспільство стало залежним від 
них. У цій новій ситуації комунікація стає об’єктом дослідження. Пе-
ред суспільством постає нове завдання – як об’єднати в єдині типи 
поведінки соціальні групи з автономною поведінкою, як організувати 
соціальний простір. 

Інформаційно-комунікативна активність суспільства в добу інтер-
нет-технологій постійно зростає і охоплює значні маси користувачів. 
За допомогою мережі інформація розповсюджується масово і швидко, 
стає соціалізуючим фактором впливу на маси. Очевидна зміна став-
лення до неї та розширення можливостей її отримання і застосування 
для посилення людського потенціалу та його розвитку в багатьох на-
прямах. 

Про перехід багатьох соціальних інститутів у віртуальний простір 
мережі Інтернет зазначають такі науковці, як В. О. Мінаєва: з розвит-
ком нових інформаційних і телекомунікаційних технологій змінюється 
характер віртуальності – з’являється специфічний простір, який спеці-
алізується на переході всього і вся у віртуальний стан. Таким просто-
ром є Інтернет. Сьогодні Мережа – це середовище, насичене соціаль-
ними процесами різного спрямування, деякі з них знаходять своє відо-
браження у реальності: у режимі онлайн обговорюються соціальнозна-
чущі питання, формується громадська думка щодо тих чи інших про-
блем життя суспільства. 

Поняття «мережеве суспільство» стає все більш затребуваним у мі-
ру прискорення інформаційної революції. Це пов’язано з перманент-
ною модернізацією економіки та ускладненням соціальної структури 
постіндустріального суспільства. Створення й експоненціальне зрос-
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тання мережі Інтернет, його інтеграція з радіо мережами і телебачен-
ням, економічні ефекти мережевої діяльності сприяли науковим і фі-
лософським дискусіям про значимість соціальних мереж для сучасного 
суспільства. 

Важливим є те, що широке впровадження соціальних мереж сприя-
ло соціалізації Інтернету. Можна погодитися з думкою, що «віртуальні 
спільноти стають об’єктивною реальністю і впливають на системні 
властивості соціуму». Тому саме соціологічний аналіз соціальних Ін-
тернет-мереж є найбільш продуктивним під час їх вивчення. По-
перше, мережі спочатку створювалися як механізм комунікації, соціа-
льна, а не технічна складова є в них базовою. По-друге, соціологічні 
методи дослідження дають змогу вивчати найрізноманітніші об’єкти в 
соціальних мережах, від індивіда до соціальних груп. При нестачі ро-
біт вітчизняних авторів вивчення досвіду зарубіжної сучасної соціоло-
гії соціальних Інтернет-мереж є необхідною умовою розвитку їх дослі-
джень в Україні. 

У широкому сенсі соціальна мережа (термін уведений в обіг соціо-
логом Дж. Барнсом у 1954 р.) – це соціальна структура, що складається 
з безлічі агентів (індивідуальних і колективних) і відносин між ними. 
У вузькому сенсі – це платформа, онлайн сервіс, або веб-сайт, призна-
чені для побудови, відображення й організації соціальних взаємовід-
носин. 

Так, із появою Інтернет-теорії «соціальних мереж» у 1995 р. в США 
з’явилась перша, наближена до сучасних, соціальна мережа Classmates. 
com. Однак історію становлення соціології соціальних мереж тісно 
пов’язують частіше з ім’ям Д. Бойд – американської дослідниці, ан-
трополога та соціолога, чия дисертація, яку вона захистила у 2008 р., 
стала першою роботою такого рівня, що висвітлює роль соціальних 
мереж у житті американської молоді. Отже, з появою Інтернету відбу-
лися технологічні трансформації можливостей масової комунікації, а 
саме: значно розширили групові ресурси своїх об’єднань люди різного 
роду спільнот і це сприяло створенню такого поняття, як social media – 
медіа, що об’єднує конкретні групи, які найбільш підпадають під по-
няття «профільні аудиторії». В рамках даних профільних аудиторій 
створюється своя віртуальна реальність. 

Можна говорити про те, що не реальна дійсність відображається у 
свідомості і формує різні форми соціально-політичної активності гро-
мадян, а сформовані в соціальній мережі багато в чому штучні полі-
тичні уявлення, які саме і диктують алгоритм політичної поведінки 
громадян, ставлячи їх у залежність від віртуальної реальності, що 
склалася в сучасних інтернет-комунікаціях. 

Варто погодитися з тим, що нині формується політичний інститут 
інформаційної системи Інтернет. По суті, це величезний набір комуні-
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каційних каналів, які також можуть використовуватися медіаполітич-
ною системою. Інформація з Мережі може тиражуватися в комерцій-
них і політизованих медіа, якщо вона представляє інтерес. 

Також можна констатувати, що політичні уявлення, сформовані за 
допомогою сучасних технологій інтернет-комунікацій, кардинальним 
чином відрізняються від політичних уявлень громадян, не залучених в 
політичну комунікацію за допомогою нових її форм. Створена інтер-
нет-комунікацією реальність поступово починає домінувати в свідомо-
сті користувачів Інтернету і навіть може визначати координати, які 
сформовані в такій віртуальній реальності і навіть набувати активізу-
ючої сили для них. 

Слід зауважити, що інтернет-комунікація допомагає формувати 
спільноти людей за певними, в тому числі і політичними інтересами. 
Зазначені спільноти сприяють актуалізації певних масових настроїв (у 
тому числі і націоналістичних), які транслюються за допомогою Всес-
вітньої мережі. Підсумком бурхливого обговорення запропонованих у 
цих спільнотах актуальних тем політичного порядку денного є вихід 
людей на вулицю і їх готовність мітингувати як за, так і проти влади. 

Таким чином, розглянувши роль соціальних мереж в політичній 
комунікації, можна зробити висновок про їх значне поширення і вплив 
на прискорення процесу становлення інституту демократичної грома-
дянськості в Україні. Роль Інтернету та соціальних медіа зростає, ви-
користання соціальних мереж відкриває великі можливості. Найактуа-
льніші серед них – можливість здійснювати соціальну і політичну 
діяльність, абстрагуючись від владної вертикалі, швидко реагувати на 
потреби громадян, впливати на політичні та соціальні процеси в суспі-
льстві, користуватися механізмами зворотного зв’язку. 
 
 
 
УДК 355.426:001.5 

Шкірчак С. І., 
викладач кафедри політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

ПРИЧИНИ ГРОМАДЯНСЬКИХ ВІЙН 

В АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ 
 

Традиційним після завершення «холодної війни» стало уявлення 
про те, що в сучасному світі переважна більшість конфліктів протікає 
не між різними країнами, а всередині держав. Як наслідок, англосак-
сонська наука в 1990-ті та 2000-ні роки активізувала процес вивчення 
причин виникнення сучасних громадянських війн. 
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Дослідники Дарон Ацемоглу з Массачусетського nехнологічного 
Інституту, Саймон Джонсон із Національного бюро економічних дос-
ліджень та Джеймс Робінсон із Гарвардського університету у своєму 
дослідженні «Колоніальні коріння порівняльного розвитку» зробили 
цікавий висновок: стабільність в країнах Африки залежить від того, 
яка держава їх колись колонізувала. У країнах, які колись були бри-
танськими володіннями, громадянські війни відбувалися набагато 
рідше, ніж в колишніх французьких колоніях. Автори пояснюють цей 
парадокс таким чином: у країнах, що застовують англійську систему 
загального права, приватна власність набагато краще захищена, ніж в 
державах, основою законодавства яких є «Кодекс Наполеона». Ще 
одним фактором був екологічний: в тих колоніях, де середня трива-
лість життя населення була традиційно низькою, європейці селилися 
рідко, а, отже, вони не вкорінюють на африканському ґрунті відповід-
ної системи права: результатом став вакуум, який згодом призвів до 
кривавих громадянських конфліктів. 

Симеон Джанков і Марта Рейнал-Керол у своїй книзі «Причини 
громадянських війн» висувають свою версію. Автори проаналізували 
211 країн світу, 113 з яких є колишніми колоніями. У період з 1965 по 
2005 роки в 94 країнах проходили громадянські війни чи інші велико-
масштабні внутрішні конфлікти (тільки 22 з цих країн не мали колоні-
ального минулого). За їхньою логікою, основними причинами грома-
дянських воєн є незахищеність прав власності та неадекватна правоо-
хоронна система. Тобто, ризик початку збройного конфлікту залежить 
від «якості» державних інститутів. Неупередженість та чесність право-
охоронних органів і судів є запорукою мирного співіснування грома-
дян, у той час, як рівень бідності і величина доходів населення мають 
лише другорядне значення. 

Пол Кольєр і Анке Хоффлер в своєму дослідженні «Жадібність і 
невдоволення в громадянських війнах» показують, що наявність в 
країні багатих природних ресурсів підвищує ризик виникнення зброй-
них конфліктів. Природні ресурси можуть бути використані повстан-
цями для фінансування військових дій, а в разі перемоги над урядом, є 
головним трофеєм. Чим менше розвинена економіка тієї чи іншої краї-
ни і чим менше вона диверсифікована, тим більше шансів, що в ній 
почнеться громадянська війна. Для країн, що володіють одним або 
двома основними ресурсами, які використовуються як головні статті 
експорту (наприклад, нафту або какао), ймовірність того, що в цих 
країнах зіткнуться з проблемою громадянської війни, в п’ять разів 
вище, ніж для диверсифікованих економік. 

Дослідники зі Стенфордського університету Джеймс Ферон і Девід 
Д. Лайтін прийшли до висновку, що за інших рівних умов велика чи-
сельність населення в країні підвищує шанси початку громадянської 
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війни. Хід їх міркувань виглядає таким чином: для того, щоб отримати 
у своє розпорядження економічну базу, інсургентам досить забезпечи-
ти контроль над частиною території – побори з місцевого населення 
дозволять утримувати повстанські армії. Крім того, центральним уря-
дам традиційно складніше контролювати численне населення, що 
створює додаткові можливості для розгортання антиурядової діяльно-
сті. Ще одним фактором ризику є наявність гір, які можуть стати ідеа-
льним укриттям для повстанців. 

Андреас Віммер з Гарвардського університету вважає, що конфлік-
ти виникають у разі, коли «різні залучені групи не в змозі координува-
ти існуючі взаємні погрози». У свою чергу, Франческо Каселлі і Віль-
бур Коулмен з Університету Д’юка висувають таку гіпотезу: якщо при 
владі перебуває етнічна більшість, то у цієї більшості може з’явитися 
спокуса мілітаризувати суспільство з метою контролювання й підпо-
рядкування собі національних меншин. Чим вище ризик громадянсь-
ких воєн, тим краще держава повинна бути підготовлена до приду-
шення повстань у країні, отже, країни, де є одна велика етнічна група і 
кілька дрібних, постійно скочуються в мілітаризацію. У свою чергу, 
якщо в країні немає домінантного народу, а населення складається з 
декількох, приблизно рівних за чисельністю етносів, тим менше при-
чин для мілітаризації суспільства і менше загроз безпеці країни. 

Таким чином, серед представників англосаксонської політичної на-
уки відсутня єдність у розумінні причин громадянської війни. Уза-
гальнюючи, можна виокремити ряд чинників, які суттєво збільшують 
вірогідність початку громадянської війни в тій чи іншій країні: 1) ко-
лоніальне минуле; 2) незахищеність прав власності та неадекватна 
правоохоронна система; 3) наявність багатих природних ресурсів та 
недиверсифікована економіка; 4) велика чисельність та густота насе-
лення; 5) наявність у країні однієї великої етнічної групи та кількох 
дрібних. 
 
 
 
УДК 327.51:351.746.1(477+437.6) 

Мелінчук Н. В., 
Державна прикордонна служба України, м. Миколаїв 

 

ВІЙСЬКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАХИСТІ ДЕРЖАВНОГО 

КОРДОНУ УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ 

 
БТР-4МВ1. БТР-4МВ1 створений фахівцями «Харківського конс-

трукторського бюро ім. Морозова», що входить до складу «Укроборо-
нпрому». Ця машина є модернізацією БТР-4, який активно використо-
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вується захисниками нашої країни у ході АТО. Завдяки змінам у фрон-
тальній частині броньованої машини, а також її технологічному рі-
шенню відповідно до останніх тенденцій бронетехніки НАТО, вдалось 
досягти принципово нового рівня захисту БТР-4. При створенні БТР-
4МВ1 розробники використали модульний підхід побудови бронезахи-
сту активно використали рознесену броню. Такий модульний підхід 
дозволяє польових умовах оперативно замінювати елементи верхнього 
шару броні. Завдяки цим заходам захист БТР-4МВ1 значно перевищує 
будь-який зразок БТР чи БМП, який зараз знаходиться на озброєнні 
українських захисників. Технологічні рішення, які прийняли фахівці 
«Харківського конструкторського бюро ім. Морозова» дозволили збі-
льшити вагу БТР-4МВ1 лише до 24–25 т, що на 2–3 тони більше за 
звичайну версію БТР-4. Усі ходові властивості, які забезпечує колісна 

формула 8х8 у поєднанні із німецьким двигуном від Deutz та амери-
канською трансмісією Alisson, залишились без змін: максимальна 
швидкість – 110 км/год. Окрім того, БТР-4МВ1 зберіг можливість 
форсування водних перешкод уплав, зі швидкістю до 10 км/год. 

3D-РАДАР 80К6Т. КП «Науковий виробничий комплекс «Іскра», 
що входить до складу ДК «Укроборонпром», розробив новий 3D огля-
довий локатор 80К6Т, в основу конструкції якого покладені твердоті-
льні модулі. Цей радар призначений для видачі цілевказівок засобам 
ППО та може працювати зі всіма зенітно-ракетними комплексами, які 
стоять на озброєнні Збройних Сил України. Окрім того, потужні мож-
ливості радару дозволяють його використовувати, як інформаційну 
ланку у підрозділах Повітряних сил України. Головною особливістю 
80К6Т стала цифрова фазована активна решітка. Ця технологія дозво-
ляє виявляти та супроводжувати цілі з надвисокою точністю. При цьо-
му, завдяки тільки одній станції виконується одночасне вимірювання 
положення цілі одразу за трьома координатами: дальності, азимуту та 
висоти. Можливості 80К6Т дозволяють виявляти повітряні об’єкти на 
відстані до 500 км, на висотах до 40 км. Одночасно радар може відслі-
дковувати до 500 цілей. При цьому ця радіолокаційна станція може 
працювати при значній протидії засобів радіоелектронної боротьби 
противника. Завдяки цьому оператори 80К6Т можуть без перешкод 
«бачити» повітряний простір, що є однією з головних умов ефективно-
сті протиповітряної оборони. За одну хвилину радар робить до 12 обе-
ртів, що забезпечує оновлення даних про цілі кожні 5 секунд, а велика 
зона огляду по куту місця, до 70 градусів, дозволяє виявляти тактичні 
та оперативно-тактичні ракети. Окрім того, спеціальна система оброб-
ки сигналів дає можливість виявляти малорозмірні та крилаті ракети, 
які йдуть на малих висотах з огинанням рельєфу. При розробці 80К6Т 
фахівці КП «НВК «Іскра» приділили окрему увагу мобільності ком-



23 

плексу, який складається з двох малогабаритних транспортних оди-
ниць: в одній з яких знаходяться оператори радіолокаційної станції та 
генератори автономного живлення, а в другій – вся апаратура радару. 
Завдяки такому рішенню 80К6Т можливо транспортувати за допомо-
гою малотоннажних літаків. 

Безпілотний БТР «ФАНТОМ». «Фантом» є однією із передових 
розробок ДП «СпецТехноЕкспорт», який входить до складу ДК «Ук-
роборонпром». Він є першим кроком у створенні перспективних сис-
тем, які мають замінити традиційне озброєння. Перша публічна демон-
страція безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засо-
бу «Фантом» відбулась на виставці «Зброя та безпека», яка стартувала 
11 жовтня у Міжнародному Виставковому Центрі у Києві. «Фантом» – 
це дистанційно керований мінібронетранспортер. Денний та нічний 
комплекси прицілювання дозволятимуть вести вогонь у будь-який час 
доби на відстані понад 1 км. Запас ходу становить до 20 км, керування 
здійснюється за захищеним радіоканалом або через волоконний кабель 
довжиною 5 км. Окрім того, його можливо оснастити високоточним 
протитанковим ракетним озброєнням. 

M4 – WAC-47. Автоматичний карабін M4 побудований за модуль-
ним принципом та дозволяє адаптувати його під різноманітні калібри. 

Основаною версією M4 – WAC-47 є варіант під калібр 7,62х39, який 
зараз активно використовуються у Збройних Силах України, але за-
вдяки заміні модулів, що можливо здійснити навіть у польових умовах 
за 20 секунд, M4 – WAC-47 адаптується до 5.56х45 NАТО – який є 
основним патроном у країнах Альянсу для цього типу зброї. Саме 
завдяки M4 – WAC-47 можливо реалізувати «плавний» та більш еко-
номічно ефективний перехід до впровадження нового для української 
армії натівського калібру стрілецької зброї. Це дозволить ефективно 
використати запаси наявних боєприпасів, уникнути проблем із розпо-
ділом та логістикою нових набоїв та мінімізувати ризики. Окрім того 

можлива адаптація до 5,45х39, який також використовується в україн-
ській армії, новітніх типів боєприпасів: 458 SOCOM, надпотужного та 
важкого набою з дозвуковою кулею, або 6.8 SPC II з високою кінетич-
ною енергією та зупиняючими властивостями. Ще однією важливою 
перевагою модульної конструкції автоматичного карабіну M4 – WAC-
47 є можливість використання різних за довжиною стволів відповідно 
до потреб: 10.5”, 11.5”, 14.5”, 18” або 24”. Що дозволяє варіювати 
зброю у відповідності до індивідуальних завдань бійця. Наприклад, 
піхотний снайпер може використовувати довгий 24-дюймовий ствол, 
який забезпечує ведення ефективного прицільного вогню на 600 мет-
рів, у той час, коли короткий у 10,5-дюймів ствол краще відповідає 
потребам індивідуальної компактної автоматичної вогнепальної зброї. 
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ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Для повноцінного, стабільного функціонування будь-якої політич-

ної партії необхідним є безперервний зв’язок між її структурними 

елементами та суспільством. Такий зв’язок може здійснюватися за 

допомогою засобів масової інформації, проведення партійних з’їздів і 

форумів, але не потрібно забувати й про звичайне спілкування з ви-

борцями, так звану комунікацію «від дверей до дверей». Для того, щоб 

підтримувати зв’язок з виборцями незалежно від періоду виборчих 

кампаній, політична партія створює інструмент, який буде функціону-

вати кожного дня, з року в рік. Тому особливу увагу потрібно звернути 

на процес комунікації між політичною партією та громадянами за 

допомогою інституту громадських приймалень. 

Аналізуючи дослідження і публікації, присвячені зазначеній про-

блемі, варто відзначити праці зарубіжних та українських науковців:  

М. Дюверже, Г. Алмонда, Г. Почепцова, М. Головатого, В. Бебика,  

П. Вишняківського. Більш детально проаналізували цю проблему нау-

ковці Г. Пушкарьова та С. Короєд. Комплексного, наукового підходу 

потребує питання вдосконалення існуючих методів роботи громадсь-

ких приймалень політичних партій і впровадження нових, орієнтова-

них на індивідуальний підхід до вирішення проблем громадян, розши-

рення напрямків соціально-юридичної допомоги, за якою можуть звер-

татися громадяни. 

Одним із найбільш дієвих методів залучення людей до взаємодії є 

організація громадських приймалень, стаціонарних пунктів спілкуван-

ня з населенням. Людина, яка прийшла до громадської приймальні 

політичної організації або кандидата, розраховує на те, що її вислуха-

ють, допоможуть у вирішенні будь-якої проблеми. І залежно від того, 

як людину зустрінуть, як її сприйматимуть співробітники громадської 

приймальні, у неї буде складатися ставлення до кандидата або партії в 

цілому. 

Великі політичні партії вже стратегічно оцінили цю технологію ро-

боти з громадянами, і їхні громадські приймальні працюють на постій-

ній основі, а не тільки в періоди передвиборчих кампаній. Однак для 

того, щоб людина прийшла в приймальню, її потрібно ознайомити з 
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графіком роботи приймальні, місцем розташування, надати контактні 

телефони. 

Конституція України гарантує кожному громадянину право на сво-

боду світогляду і віросповідання, об’єднання в політичні партії та гро-

мадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та ін-

ших інтересів, а також право направляти індивідуальні чи колективні 

письмові звернення або особисто звертатися до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових 

осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрун-

товану відповідь у встановлений законом термін. Для забезпечення 

цих та інших прав громадян органи державної влади та місцевого са-

моврядування, політичні партії та громадські організації створюють та 

вводять до своєї структури інститут громадських приймалень. 

Поняття «громадська приймальня» має складне, багатогранне тлу-

мачення, оскільки до її складу входять багато елементів і сфер, в яких 

необхідно правильно орієнтуватися для розв’язання важливих соціаль-

них проблем. Президент Херсонського обласного Фонду милосердя та 

здоров’я, шеф-редактор громадсько-політичної щотижневої газети 

«Вгору» А. Тютюнник пропонує таке визначення: «Громадські прий-

мальні – унікальні інструменти забезпечення зв’язку «громадянин – 

влада». Саме тут накопичується й звідси поширюється досвід грамот-

ної побудови стосунків окремих громадян і груп людей із владою. 

Саме тут щодня на практиці відбувається пробудження людської гід-

ності, навчання й активізація людей для захисту власних прав». 

Головними суб’єктами комунікативного процесу між політичною 

партією та суспільством у рамках цього дослідження є: 

1) громадянин або група громадян, які звертаються за соціально-

юридичною допомогою, або мають певні зауваження та рекомендації 

стосовно напрямку діяльності політичної партії; 

2) співробітник громадської приймальні політичної партії або, без-

посередньо, депутат, який веде особистий прийом громадян у чітко 

визначений час. 

В Україні, відповідно до Типового положення про правову громад-

ську приймальню, затвердженого Міністерством юстиції України, 

правова громадська приймальня створюється для надання місцевими 

органами виконавчої влади, територіальними підрозділами централь-

них органів виконавчої влади безоплатної правової допомоги малоза-

безпеченим особам. На основі цього Положення політична партія 

створює власну інструкцію з питань функціонування громадських 

приймалень, яка затверджується на вищому рівні керівництва партії. 
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Автор пропонує розглянути це положення на прикладі функціону-

вання громадської приймальні Київської міської організації політичної 

партії «Самопоміч». На офіційному сайті міської партійної організації 

чітко зазначено про те, що громадська приймальня: 

– веде прийом виборців, інших громадян; веде реєстрацію звер-

нень і заяв; сприяє вирішенню законних вимог громадян; надає їм 

консультації та юридичну допомогу; 

– інформує виборців про роботу Київради та її органів, про вико-

нання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших 

програм, міського бюджету, рішень Київради і доручень виборців; 

– вивчає громадську думку, вивчає потреби територіальної грома-

ди міста Києва, потреби населення, інформує про них Київраду та її 

органи, бере безпосередню участь у їх вирішенні. 

Подібні положення існують і в інших партіях, однак кожна з них 

пропонує громадянам власні новаторські рішення, створює більш де-

тальні правила прийому громадян. 

Автор пропонує доповнити положення про роботу громадської 

приймальні такими практичними рекомендаціями: 

1) завчасно складати та погоджувати графік роботи приймальні, го-

дини прийому депутатів місцевих рад і народних депутатів України; 

2) для роботи з громадянами обирати працівників, бажано, з юри-

дичною освітою, оскільки чимало питань мають юридичне спрямування; 

3) забезпечувати співробітників якісною оргтехнікою та зв’язком 

(стаціонарний телефон, мобільний зв’язок, інтернет-комунікації); 

4) для оперативного вирішення проблем громадян активно залучати 

місцеві, державні органи, а також підприємницькі структури, громад-

ські, молодіжні, благодійні організації, інвесторів, соціальні служби; 

Отже, функціонування громадських приймалень політичних партій 

є перспективним напрямком діяльності будь-якої політичної сили. Це 

один з найбільш ефективних каналів політичної комунікації, який діє 

на постійній основі, навіть у міжвиборчий період. Працівники громад-

ських приймалень не лише висвітлюють діяльність партії, надають 

коментарі та роз’яснення стосовно роботи депутатів, а й займаються 

юридичною допомогою. Чимало партій, які мають чітку організаційну 

структуру, виокремлюють громадські приймальні в спеціальний інсти-

тут, департамент або відділ. Тобто, саме пряме, реальне спілкування з 

громадянами високо оцінюється під час комунікативного процесу між 

партією та суспільством, оскільки саме таким чином можна почути 

найбільш гострі та болючі проблеми, отримати цінні поради та перс-

пективні рекомендації для побудови стратегії політичної діяльності. 
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ПІДСЕКЦІЯ: Міжнародні відносини та світова політика 

 

 

 

УДК 327(477:479.24)«21» 

Андрущак О. В., 

магістрант, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИЧНУ 

СПІВПРАЦЮ УКРАЇНИ ТА АЗЕРБАЙДЖАНУ В ХХІ ст. 

 

Українсько-азербайджанські відносини набули рівня стратегічного 

партнерства і охоплюють різноманітні сфери співробітництва. Азер-

байджан – держава, яка активно розвивається та співпрацює з багатьма 

іншими державами на світовій арені, керуючись як і Україна виключно 

своїми національними інтересами. Розвиваючи відносини з багатьма 

державами, які набувають для офіційного Баку статус стратегічно 

важливих «друзів» на міжнародній арені, азербайджанська сторона 

залишається надійним партнером для України. 

Варто зауважити, що взаємодія офіційних Баку та Києва все ж таки 

підпадає під вплив певних факторів, серед яких – так звані «центри 

сили», які відстоюють свої національні інтереси як на глобальному, 

так і регіональному рівнях системи міжнародних відносин. 

Сьогодні регіон Закавказзя або Південний Кавказ, як називають йо-

го останнім часом, став місцем протистояння трьох наймогутніших 

потуг світу – США, Росії та Європейського Союзу (ЄС). Усі зацікавле-

ні сторони приділяють велике значення співпраці з Азербайджаном, 

передусім як з найбільшою державою на Південному Кавказі та єди-

ною в регіоні, що володіє значними запасами енергоресурсів. Водно-

час привертає до себе увагу позиція Азербайджану, який потрапив у 

епіцентр протистояння наймогутніших міжнародних гравців. Сьогодні 

здається ні в кого не викликає сумніву, що із середини 90-х – до почат-

ку 2000-х років, за керівництва Г. Алієва Баку віддав перевагу спів-

праці з Заходом, а передусім – США і НАТО. Офіційно ж, щоб не за-

шкодити розвитку відносин з усіма головними партнерами, зокрема з 

Туреччиною та Іраном, Г. Алієв був одним із перших на пострадянсь-

кому просторі, хто проголосив проведення політики багатовекторності. 

На початку ХХІ ст. Азербайджан входить до сфери національних 

інтересів США, які незадоволені збалансованою політикою Азербай-

джану. Адже Азербайджан не набув статусу ні дружньої, ні ворогую-
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чої країни будь-якій із провідних світових потуг. Нагадаємо, що Азер-

байджан успішно співпрацює з Російською Федерацією і намагається 

налагодити відносини з Ісламською Республікою Іран. 

Важливим аспектом відносин США й Азербайджану є енергетич-

ний фактор. США більше прагнуть контролювати Азербайджан, ніж 

співпрацювати з ним. Офіційний Вашингтон не влаштовує той факт, 

що більшість енергетичної сфери Азербайджан підпадає під контроль 

Західних структур. Відносини Азербайджану й США тільки почали 

набувати нових обертів з обранням Д. Трампа на пост Президента, що 

матиме відповідний вплив на українсько-азербайджанські відносини. 

Адже, Україна теж бачить зацікавленість в енергетичному факторі 

співпраці з Азербайджаном. Звичайно, така формація подій не підпа-

дає під інтереси США. Хоча зараз зі сторони Вашингтону не спостері-

гається жодного тиску чи сприяння українсько-азербайджанським 

відносинам. 

Важливим партнером Азербайджану, який підтримує його дружні 

відносини з Україною, є Європейський Союз. На відміну від США, 

Європейський Союз не критикує Азербайджан за збалансовану зовні-

шню політику, і надає йому вагому підтримку в фінансовій сфері. Са-

ме тому Азербайджан є залежним від ЄС. І якщо ЄС вважатиме, що 

розвиток українсько-азербайджанських відносин певним чином нега-

тивно впливає на інтереси євроспільноти, він може чинити тиск на 

Азербайджан, скорочуючи надання допомоги, що може негативно 

вплинути на співпрацю Києва та Баку. У короткостроковій та серед-

ньостроковій перспективі такий варіант розвитку подій є мало ймовір-

ний, оскільки Україна є дружньою країною для ЄС та сама має залеж-

ність від його думки. 

Російський напрям зовнішньої політики Азербайджану є досить 

конструктивним, хоча офіційно Москва і підтримує Вірменію у Нагір-

но-Карабахському конфлікті. Азербайджан не закрив у себе жодної 

російської школи, підтримує російську мову, лояльно ставиться до 

російськомовної діаспори. Однак, варто наголосити, що офіційний 

Баку віддалився від Росії, зробивши вибір на користь Заходу, НАТО та 

ГУАМ. Звичайно вступ Азербайджану в ГУАМ не є був позитивним 

фактом для Росії. 

Також Росія не в захваті від відносин формату ЄС-Азербайджан. 

Але все-таки останній дає зрозуміти, що в його пріоритетах лише спів-

праця що вигідна власним національним інтересам. У світлі останніх 

подій Москва вже не має повноцінних важелів впливу на українсько-

азербайджанські відносини, так як Азербайджан підтримує Україну в 

Кримському питанні, а отже засуджує дії Кремля в цьому плані. Влада 
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Азербайджану відкрито відстоює свою позицію, демонструючи, що не 

боїться тиску зі сторони РФ. 

Отже, аналізуючи фактори, які могли б вплинути на українсько-

азербайджанські політичні відносини, можна чітко сказати, що відно-

сини цих двох країн є стійкими. Азербайджан діє виключно у своїх 

інтересах до яких залучена і Україна. Вагомими в українсько-

азербайджанському співробітництві є економічна та енергетична сфе-

ри. У свою чергу, вплив центросилових держав на двосторонню взає-

модію Києва та Баку певним чином нівелюється вже визначеними 

засадами стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном. 

Адже, кількість візитів різного рівня між державами збільшується з 

кожним роком. 

 

 

 

УДК 327(73)«21» 

Богданова Т. Є., 
канд. іст. наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА У СТРАТЕГІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ США 2017 р. 

 

З приходом Д. Трампа відносини США зі своїми південними сусі-

дами знову сягнули низького рівня. Згідно з даними Інституту дослі-

дження громадської думки (Інститут Ґеллапа), на січень 2018 р. серед-

ній рівень підтримки адміністрації Д. Трампа у регіоні становить лише 

16 %. Як підкреслює один з відомих латиноамериканістів США 

К. Сабатіні, відсутність у Вашингтоні довгострокової стратегії щодо 

регіону може призвести до втрати «статусу лідера в Латинській Аме-

риці» та зміцнення позицій Китаю та Росії. За час президентства, До-

нальд Трамп ще жодного разу не відвідав регіон. Анонсований візит до 

Лімі, столиці Перу, на VIII Саміт Америк у квітні 2018 р. був скасова-

ний. Цьогорічний форум лідерів країн Західної півкулі став першим, з 

1994 р., самітом країн Америк без присутності американського прези-

дента. Водночас лютневе турне держсекретаря США Рекса Тіллерсона 

до країн ЛАКБ та зроблені заяви були розцінені багатьма латиноаме-

риканцями як відновлення «славнозвісної Доктрини Монро». 

Метою цієї роботи є з’ясування провідних положень латиноамери-

канської стратегії Вашингтону на сучасному етапі. 
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У грудні 2017 р. побачила світ нова Стратегія національної безпеки 

США, підготовлена адміністрацією Дональда Трампа. Головними за-

вданнями для Західної півкулі є зменшення насильства, наркотрафіку 

та нелегальної міграції. Авторами документа визначені такі ключові 

виклики національній безпеці США в ЛАКБ: 1) діяльність транснаціо-

нальних кримінальних організацій (картелів, ґангів), зокрема, у централь-

ноамериканському трикутнику – Ґватемала, Гондурас, Сальвадор; 

2) дотримання урядами Венесуели та Куби «анахроністських лівих 

авторитарних моделей»; 3) конкуренти – КНР і РФ – вийшли на опера-

тивний простір у Західній півкулі: Китай прагне втягнути регіон до 

орбіти свого впливу через інвестиції та надання кредитів, а Росія, про-

довжуючи політику холодної війни – через розширення військових 

зв’язків та продаж озброєнь. 

Реалізація поставлених завдань, певною мірою, відбулась під час 

візиту державного секретаря Рекса Тіллерсона до країн ЛАКБ у люто-

му 2018 р., в ході якого він відвідав п’ять країн, а саме, Аргентину, 

Колумбію, Мексику, Перу та Ямайку. Вибір країн для турне також 

говорить про прагнення Вашингтону до відновлення лідерства в Аме-

риках і створення, як це визначили в Москві, «анти-венесуельської 

коаліції». Високо оцінюючи «Доктрину Монро» (1823 р.) та її резуль-

тати й актуальність для сьогодення у промові в Остіні, держсекретар 

США викликав неоднозначну реакцію як політичної еліти, так і гро-

мадськості. На думку С. Арнсон, директора Латиноамериканської про-

грами Центру Вудро Вільсона, «вся політика Д. Трампа щодо Латин-

ської Америки була дуже негативною», а спроба Р. Тіллерсона змінити 

ситуацію – не дуже вдалою. Можна припустити, що такі «диплома- 

тичні проколи», а також загострення розбіжностей між Д. Трампом і  

Р. Тіллерсоном зумовили його відставку з посади держсекретаря в 

березні 2018 р. та призначення на посади екс-директора ЦРУ 

М. Помпео. 
Зазначимо, що одним із головних трендів сучасного електорально-

го циклу став т. зв. «правий поворот» у Латинській Америці: крім Ко-
лумбії, традиційного партнера Вашингтону (у червні 2018 р. президен-
том обраний правоцентрист Іван Дуке), до кола стратегічних союзни-
ків США за останні роки приєдналися Аргентина (після перемоги на 
президентських виборах М. Макрі в 2015 р.), Бразилія (після імпічмен-
ту Д. Руссефф у 2016 р.), Чилі (після перемоги на президентських ви-
борах С. Піньєра в 2017 р.). На черзі – Бразилія, де після першого туру 
президентських перегонів перемогу одержав ультраправий кандидат 
Жаір Болсонару з 46 % голосів виборців. 28 жовтня 2018 р. у другому 
турі він змагатиметься з «лівим» кандидатом від Робочої партії Ферна-
нду Аддадом (29 % у першому турі). 
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Перемога на президентських перегонах в Мексиці колишнього мера 
Мехіко лівопопуліста А. М. Лопес Обрадора, гаслами якого стали бо-
ротьба з корупцією, «мафією у владі», з нерівністю й ескалацією наси-
льства, ґрунтувалася, певною мірою, на «допомозі» Д. Трампа з його 
яскравим антимексиканським дискурсом. Проте після перемоги ново-
обраний президент Мексики обмежив свою радикальну риторику, 
заявив про спадковість у зовнішній політиці, прагнення до збереження 
«теплих відносин» із «північним сусідом» та підтримку мексиканської 
діаспори США. 

Позиційними противниками США, як і при попередній адміністра-
ції, залишаються держави «Боліваріанського альянсу», насамперед, 
Венесуела, Куба, Болівія та Нікарагуа. Зокрема, Вашингтон засудив 
«шахрайські вибори», які відбулися у Венесуелі 20 травня цього року, 
а також запровадив нові санкції щодо Каракасу та заборонив амери-
канським громадянам та особам, що перебувають на території США, 
проведення трансакцій, пов’язаних з отриманням боргових зобов’язань 
Венесуели. 

Отже, Стратегія національної безпеки США 2017 р. визначає Ки-
тай і Росію як головних геополітичних суперників у регіоні Західної 
півкулі, що загрожують національним інтересам Вашингтону. У той 
же час протекціоністська політика республіканської адміністрації під-
штовхує країни ЛАКБ до китайських обіймів. Дистанціювання та від-
сутність Д. Трампа на саміті країн Америк у квітні цього року регіона-
льні лідери та громадськість сприйняли насамперед як підтвердження 
стабільної байдужості адміністрації Д. Трампа до Латинської Америки. 
 
 
 
УДК [327:355.40] (47+438) «1920/1939» 

Вовчук Л. А., 
канд. іст. наук, доцент (б. в. з.) кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, 
ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

СПРАВА СТЕФАНА КАСПЕРСЬКОГО 

 
Сьогодні все більшого інтересу серед наукової спільноти набуває 

питання причетності іноземних консулів, які діяли на теренах сучасної 
України, до розвідувальної діяльності, яка упродовж сотні років вва-
жалася найкращим способом віднаходження будь-якої інформації  
про супротивника або конкурента для безпеки й одержання переваг у 
військовій галузі, політиці або економіці, про що, як відомо, ще у  



32 

500 р. до н. е. у своєму трактаті «Мистецтво війни» зазначив староки-
тайський мислитель Сунь Цзи. 

Серед таких іноземних розвідників на особливу увагу заслуговує 

Стефан Касперський – молодий офіцер польської розвідки, який, згід-

но з підробленими документами, виконував функції польського кон-

сульського працівника Альберта Рана у Києві у середині 30-х рр. 

ХХ ст. Проте, 26 травня 1936 р. у Москві він був заарештований пред-

ставниками ДПУ–НКВС під час отримання від підставного агента 

Червоної Армії засекречених документів. Після цього його негайно 

відвезли до Луб’янки, де розпочалося громіздке розслідування цієї 

справи. 

Згідно з архівними документами радянських спецслужб, які сього-

дні зберігаються у Галузевому держархіві СБУ, ми можемо відтворити 

головні моменти даної слідчої справи. Так, завдяки систематичному 

спостереженню за діяльністю працівників «легальних резидентур» 

радянським спецслужбам вдалося встановити ряд адрес польської 

агентури, за якими відправлялися листи із засекреченою інформацією 

щодо ситуації на місцях, важливих стратегічних об’єктах та ін. Також 

з’ясувалося, що для отримання цієї інформації, добутої агентурою, до 

неї періодично посилалися спеціальні зв’язкові. 

У результаті агентурної роботи ГУДБ був виявлений один із поль-

ських агентів у Москві, іноземний спеціаліст, німецький підданий – 

Візер. Подальша розробка встановила, що 28 травня 1936 р. до нього 

мав прибути зв’язковий польської розвідки. Завдяки зовнішній розвід-

ці радянських спецслужб ця особа була встановлена. Ним виявився 

Альберт Ран, тобто Стефан Касперський. Побоюючись, що він може 

втекти, представники ДПУ–НКВС затримали його на вулиці. Під час 

обшуку в нього були знайдені шпигунські матеріали, які підтверджу-

вали його причетність до розвідки на користь власної країни. 

Серед речей були знайдені: довідник бойового складу військових 

частин РККА з грифом «секретно» під № 2141 за 1931 р.; три фотог-

рафії різних танків; документ німецькою мовою, який містив опис 

гармати; російськомовний документ, який стосувався опису зенітної 

гармати 105 мм; револьвер «Браунінг»; записна книжка за 1936 р.;  

40 радянських рублів, кредитні квитки, 52 злотих і 40 грошей та 1 зо-

лота монета царської чеканки 10-ти рубльового номіналу, а також 

шматок рекламного оголошення, трамвайний квиток і квиток до зоо-

парку, де мала б відбутися зустріч. 

Проте, саме записник, де були вказані прізвища представників і ва-

ршавські номери телефонів розвідувальної служби 2-го відділу Поль-

ського головного штабу стали основними доказами у цій справі. 
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На перших двох допитах Касперський відхрещувався від пред’явлених 

звинувачень і заперечував надані факти, пояснюючи, що його просто 

попросили передати пакунок, про вміст якого він не знав. «Ввечері  

28 травня, о 5 годині дня, на станції метро «Озотный ряд» після того як 

я купив квиток і пройшов через контроль, до мене у вестибюлі підій-

шов незнайомий мені чоловік і запитав чи я іноземець. Я відповів, що 

я поляк. Тоді він попросив мене про послугу. А саме отримати доку-

менти від його знайомого. Сам він боявся це зробити, бо його могли 

переслідувати, а оскільки я іноземець, то за мною сліжку не вести-

муть». Коли ж його запитали про причину приїзду до Москви, то він 

відповів, що їхав у відпустку до Варшави і за проханням генерального 

консула у Києві поїхав через Москву з метою передачі документації до 

посольства. 

Однак, коли справа дійшла до телефонних номерів, які сто відсот-

ків належали розвідувальній службі 2-го відділу Польського головного 

штабу, то опиратися було марно. Проте, Стефан Касперський визнає 

себе винним лише у здійсненні даної шпигунської роботи, яку йому 

так і не вдалося довести до кінця, відмовляючись брати на себе роль 

подвійного агента. 

Тим часом, Філія II відділу Польського головного штабу вирішує 

будь-якою ціною врятувати свою людину. Тому, приймається рішення 

здійснити обмін шпигунами. Протягом майже року польська контрроз-

відка у Варшаві спостерігала за радянським розвідником Соколовим, 

який будучи клерком радянського посольства, займався шпигунством. 

Спочатку вони не наважувалися його схопити, але коли стало відомо, 

що С. Касперського розкрито і схоплено радянськими спецслужбами, 

то вирішили не гаяти часу і теж схопити Соколова. 29 липня 1936 р. у 

Колосіві на польсько-радянському кордоні відбувся обмін шпигунами. 

Цікаво, що після прибуття до Польщі лейтенант Касперський був 

звільнений зі служби у II дивізіоні і переведений в 26-й стрілецький 

артилерійський полк. 

Чи повернувся він знову до шпигунської діяльності наразі автору 

не відомо. Але враховуючи тогочасну практику, скоріш за все він й 

надалі діяв у якості розвідника, але в іншій країні, яка стратегічно була 

важливою для Польщі. 
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ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯПОНІЇ 
наприкінці XX – на початку XXI ст. 

 
До національних особливостей Японії, що визначає формування її 

поглядів на проведення політики національної безпеки, належить на-
самперед гомогенність і закритість японського суспільства, що визна-
чалося тривалим, майже трьохсотрічним (до середини XIX ст.) періо-
дом її самоізоляції. Гомогенність не сприяє подоланню закритості 
суспільства і виражається в самоідентифікації японців як часточок 
єдиної держави (одна нація – одне серце (іккоку – іссін)). Крім того, у 
свідомості японського суспільства закріпилася традиція оцінки ото-
чення країни крізь призму «японоцентричності». 

За уявленнями японців «ніхто не може служити двом господарям». 
Саме тому, обираючи між великими державами, Японія воліє однозна-
чно орієнтуватися на США, і має набагато більш прохолодні зв’язки з 
Росією і Китаєм. 

Перераховані японські національні особливості деякою мірою про-
ясняють, чому концепції національної безпеки Японії в основному 
відображають лише зміни, що відбуваються на міжнародній арені, і 
варіанти найбільш оптимального пристосування країни до цих змін. 
Тобто – це стратегії «ситуативної рефлексії і пристосування». 

Сьогодні виокремлюють шість концепцій національної безпеки 
Японії, які підтримуються тими чи іншими політичними чи економіч-
ними елітами країни. 

1. Пан’японізм. Він асоціюється з правими чи націоналістичними 
колами в країні, що орієнтуються на перетворення Японії на «норма-
льну» державу. Це найбільш впливова альтернатива під час загострення 
американо-японських відносин. Пан’японізм припускає відмовлення від 
статті 9 конституції країни і масоване нарощування військового потен-
ціалу, аж до набуття ядерного статусу і самостійної військової ролі у 
світі. Ця концепція будується на ідеології першості специфічної японської 
культури, що припускає швидкий крах ліберальних західних цінностей. 

2. Нові реалісти. Вони дотримуються подібних з пан’японістами 
поглядів. Однак не поспішають розривати зв’язок зі США, а вважають 
за необхідне підвищити роль Японії в забезпеченні міжнародної безпе-
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ки і розвитку регіонального співробітництва. В основі їхньої програми 
лежить теза про необхідність перегляду конституції з позиції «відпові-
дального пацифізму», придбання достатньої військової міці і розши-
рення числа своїх союзників. 

«Нові реалісти» і «пан’японісти» визначають так зване голлістське 

крило поглядів на роль Японії у XXI ст. 

3. Сучасні традиціоналісти, прихильники спільного зі США глоба-

льного гегемонізму, фактично відстоюють доктрину Йосіда в її сучас-

ному трактуванні. На їхній погляд, Японія повинна дотримуватися 

помірної міжнародної ролі з пріоритетом торгово-фінансових інте-

ресів. Основним ідеологічним бастіоном прихильників цієї концепції 

виступає міністерство зовнішньої торгівлі і промисловості, керівники 

якого бачать основу ефективної дипломатії у фінансових результатах. 

У міжнародному розподілі ролей Японія має залишитися партнером 

США при забезпеченні оборонної безпеки. У даний час – це доміную-

ча точка зору японського істеблішменту, що вважає необхідним відс-

тоювати місце Японії в Західному світі. 

4. Прихильники концепції «глобальної невоєнної держави» у ціло-

му орієнтуються на військовий нейтралітет Японії зі збереженням 

дружніх зв’язків зі США і збільшення ролі Японії в Західному світі. 

При цьому вони багато в чому погоджуються з прихильниками спіль-

ного глобального гегемонізму, але на більш паритетних началах як зі 

США, так і з Західною Європою. Тобто Японія могла б розділити зі 

США тягар глобальної відповідальності. Основні прихильники цієї 

моделі КНБ належать до Соціалістичної партії Японії. 

5. Концепція спільного регіонального гегемонізму ґрунтується на 

тісному союзі зі США й інших напрямах діяльності в рамках оновленої 

доктрини Йосіда, дія якої поширюється тільки на АТР. При цьому 

визнається необхідність подальшого розвитку американоцентричної 

системи безпеки АТР, у рамках якої Японія лідирувала б разом зі 

США. 

6. Неоазіяцентризм. Має яскраво виражену японоцентричність з ре-

гіональним ухилом. В основі «неоазіяцентризму» лежить положення 

про те, що всі регіональні структури формуються на основі порівняль-

ної переваги, тобто АТР має стати японоцентричним. Прихильники 

цієї концепції представлені насамперед діловими колами країни, бізнес 

яких орієнтований на Східну Азію. Вони дотримуються культурологі-

чного підходу й ідеї про домінування «японської» культури в Азії. При 

цьому підкреслюється близькість японської й інших азіатських куль-

тур, що є передумовою широкого азіатського об’єднання, що відриває 

далекі цінності західного світу. 
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При цьому передбачається або повне японське лідерство в регіоні 

без всякої опори на союз зі США, або розділене лідерство з Китаєм 

через втягування останнього в багатосторонні системи безпеки в АТР. 

Іншим напрямом «неоазіяцентризму» є більш тісне зближення з дер-

жавами АСЕАН, орієнтоване на створення в регіоні сили, що балансує 

посиленню Китаю. 
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АНАЛІЗ СТАНУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ 

БАЗИ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ТУРЕЧЧИНОЮ 

У ПОЛІТИЧНІЙ ТА БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРАХ 

 

Актуальність питання, заявлене у темі, підтверджується тим фак-

том, що, по-перше, Туреччина є морським сусідом України. По-друге, 

Туреччина є значним економічним ринком, який динамічно розвива-

ється і займає 13 місце у світі за рівнем ВВП (2,2 трлн на 2018 р.), а 

Україна має позитивне сальдо з Туреччиною кілька років поспіль. По-

третє, Туреччина прагне до регіонального лідерства на Близькому 

Сході та відігравати більш значну роль у міжнародних відносинах. Ці 

обставини, а також той факт, що в Криму проживає значна кількість 

кримських татар, тюркомовного народу, який є близьким за мовою, 

культурою та релігією з турецьким, робить відносини між Україною і 

Туреччиною необхідними та важливими. Звичайно, відносини двосто-

роннього рівня та їх розвиток спираються і залежать від стану їхньої 

нормативно-правової бази, яку і прагне проаналізувати автор. 

Першим імпульсом до розширення і розвитку відносин між країна-

ми майже завжди є встановлення дипломатичних, а отже політичних 

відносин. Іншою важливою сферою відносин між Україною та Туреч-

чиною є безпекова сфера. Від початку встановлення відносин у 1991 р. 

напрямок забезпечення безпеки, у тому числі і екологічної в акваторії 

Чорного моря, було одним з пріоритетних у відносинах Туреччини і 

України. Після 2014 р., зважаючи на окупацію РФ українського Криму, 

Туреччина стала ще більш важливим союзником в безпековому  
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напрямку, адже може допомогти у врегулюванні цього питання між 

Україною та РФ. 

Кількість документів, які складають чинну нормативно-правову ба-

зу відносин між Україною та Туреччиною, нараховують 134 одиниці. 

Окремі з них прямим чи опосередкованим чином стосуються політич-

них та безпекових питань в українсько-турецьких відносинах. Ключо-

вими з них є Договір про дружбу і співробітництво між Україною і 

Туреччиною від 4 травня 1992 р., Спільна декларація про створення 

Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною від  

25 січня 2011 р. та інші. 

Зокрема, щодо Договору про дружбу і співробітництво між Украї-

ною і Турецькою Республікою, який було ратифіковано Постановою 

Верховної Ради України № 2612-12 від 17 вересня 1992 р. і який всту-

пив у дію 30 травня 1994 р. Він більшою мірою є стандартним догово-

ром, у якому прописаний мирний формат відносин із сусідньою краї-

ною. Виключенням є моменти, які стосувалися таких напрямків спів-

робітництва, як безпека, мир і процвітання в Чорному морі, засуджен-

ня тероризму і сприяння в його подоланні. 

Зокрема в статтях 13, 17 фіксується засудження тероризму і спри-

яння в його подоланні, а також глобальні цілі роззброєння, коли сто-

рони сповнені рішучості робити ефективний внесок у процес роззбро-

єння, зміцнення довіри і безпеки в Євразії. 

Наступним важливим документом, який було підписано під час ві-

зиту до України прем’єр-міністра Ердогана у квітні 2004 р. між уряда-

ми двох держав є «Спільний план дій про посилене співробітництво». 

У ньому наголошується на співпраці у сферах посилення миру, безпе-

ки та стабільності у Чорноморському регіоні, спільній боротьбі проти 

тероризму й організованої злочинності, посиленні економічного вимі-

ру двосторонніх відносин, покращенні транзитного потенціалу обох 

країн, Європейської та євроатлантичної інтеграції, науки і технології, 

розвитку гуманітарних справ, екології та морських питань. 

Через сім років, 25 січня 2011 р. було підписано Спільну деклара-

цію про створення Стратегічної ради високого рівня між Україною та 

Туреччиною, якою було зафіксовано встановлення стратегічного парт-

нерства між двома країнами. Стратегічна рада високого рівня стала 

найвищим консультаційним органом між Україною та Туреччиною, 

який опікується стратегічною сферою двосторонніх відносин. У доку-

менті зазначено, що такий механізм будуть очолювати президенти 

обох країн. Група ж стратегічного планування була створена під спів-

головуванням міністрів закордонних справ України та Турецької Рес-
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публіки і стає підготовчим елементом для проведення засідань україн-

сько-турецької Стратегічної ради високого рівня. 
Саме завдяки підписання Спільної декларації у 2011 р. вже 10 лю-

того 2017 р. відбувся офіційний візит до України Міністра закор-
донних справ Туреччини М. Чавушоглу, в рамках якого було прове-
дено чергове засідання Групи стратегічного планування. А 30 березня 
2018 р. відбувся офіційний візит до Туреччини Міністра закордонних 
справ України П. Клімкіна, у ході якого було проведено Шосте засі-
дання Спільної групи стратегічного планування. 

Окремі елементи безпекових питань, зокрема в економічній сфері, 
були обговорені і прописані в результаті візиту Президента України 
В. Ющенка до Турецької Республіки (6–8 червня 2005 р.) в міжурядо-
вих договорах: про співробітництво в галузі енергетики, Додатковий 
протокол про імплементацію ст. 1 Угоди між Урядом України і Уря-
дом Турецької Республіки про співробітництво у боротьбі зі злочинні-
стю, Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом 
ядерного регулювання України та Державним агентством Турецької 
Республіки з питань атомної енергетики щодо технічного співробітни-
цтва та обміну інформацією у сфері ядерного регулювання. 

Подальшими кроками у співпраці зокрема в обороно-промисло-
вому виробництві стали документи, підписані 17 січня 2007 р. під час 
офіційного візиту Прем’єр-міністра України В. Ф. Януковича до Туре-
ччини: Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької 
Республіки про оборонно-промислове співробітництво та Протокол 
між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Зброй-
них Сил Турецької Республіки про співробітництво у сфері обміну 
інформацією в рамках операції «Чорноморська гармонія» (набув 
чинності 25 квітня). 

Угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про 
співробітництво в галузях військової підготовки, технологій та науки 
(підписана 27 січня 1994 р., ратифікована 01 січня 2008 р. та набула 
чинності 27 жовтня 2008 р.). Для втілення принципів цієї Угоди та 
досягнення її мети Сторони схвалюють створення спільної військової 
комісії України й Турецької Республіки. 

Можна зробити висновок, що нормативно-правова база двосторон-
ніх відносин у політичній та безпековій сферах між Україною та Туре-
цькою Республікою є достатньо розвинутою, зачіпає такі напрямки як 
мирні відносини добросусідства, роззброєння, боротьбу з тероризмом, 
безпеку в акваторії Чорного моря, співробітництво збройних сил у 
галузі обміну інформацією, створенні спільних військових комісій та 
оборонно-промисловий напрямок. 
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Звездова О. О., 

викладач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, 
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УЧАСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

У ВРЕГУЛЮВАННІ КОНФЛІКТІВ НАВКОЛО 

«ДЕ-ФАКТО ДЕРЖАВ» ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 
Співдружність Незалежних Держав офіційно позиціонує себе як 

організація, що відповідає за мир і безпеку на пострадянському прос-

торі. У Статуті СНД серед іншого зазначається: «У разі виникнення 

загрози суверенітету, безпеки й територіальної цілісності однієї або 

декількох держав-членів або міжнародному миру та безпеці держави-

члени негайно пускають у хід механізм взаємних консультацій з метою 

координації позицій і вжиття заходів для усунення виниклої загрози, 

включаючи миротворчі операції і використання в разі необхідності 

Збройних Сил у порядку здійснення права на індивідуальну або колек-

тивну самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН». 

Але на практиці миротворча діяльність має трьохрівневий харак-

тер: у межах усього СНД, Організації Договору про колективну безпе-

ку і двосторонніх зв’язків. Таким чином, фактично всі миротворчі 

функції СНД взяла на себе Російська Федерація, яка здійснювала опе-

рації з урегулювання конфліктів навколо де-факто держав на основі 

багатосторонніх домовленостей з конфліктуючими сторонами. До 

таких операцій можна віднести операції на основі Угоди про принципи 

мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністровському 

регіоні Республіки Молдова від 21 липня 1992 р. або Угоди про прин-

ципи врегулювання конфлікту в Південній Осетії від 24 червня 1992 р. 

У цьому контексті, єдиною миротворчою операцією навколо де-

факто держав власне СНД є операція в Абхазії, що була регульована 

«Мандатом Колективних сил з підтримки миру в зоні конфлікту в 

Абхазії, Республіка Грузія». Але з 1994 р. до 2008 р. ця операція також 

проводилась виключно на основі російського військового контингенту. 

Остаточно дискредитувавши себе під час російсько-грузинської війни 

2008 р. і фактичної окупації Росією території Абхазії і Південної Осе-

тії, місія припинила свою діяльність. Автор вважає, що це стало одні-

єю з причин офіційного виходу Грузії із складу СНД у 2009 р. 

Саме через абсолютний контроль Російської Федерації над миро-

творчою діяльністю СНД, миротворчий контингент організації так і не 
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був допущений до врегулювання конфлікту навколо «НКР», головним 

чином через незгоду Азербайджану. Цієї позиції слід дотримуватися і 

Україні заради недопущення ще більшого посилення впливу РФ на 

Сході нашої держави. 

У цьому контексті особливий інтерес повинна представляти Орга-

нізація за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) – регіональна 

організація, до якої входять такі пострадянські країни, як Азербай-

джанська Республіка, Грузія, Республіка Молдова, Україна. На нашу 

думку, особливістю даної організації є наявність на території кожної 

держави-члена неврегульованої проблеми навколо сепаратистського 

державного утворення. Український дослідник В. Г. Радецький зазна-

чає: «Одним із головних об’єднувальних стимулів для членів цієї ор-

ганізації стала наявність спільного інтересу до подальшого відмежу-

вання від Росії… Кроком у цьому напрямку стало прийняте в січні 

1999 р. країнами ГУАМ рішення створити свій миротворчий баталь-

йон, який міг би бути задіяний за мандатом ООН або іншої міжнародної 

організації». 

До цього часу серйозних досягнень у сфері врегулювання конфлік-

тів навколо де-факто держав на пострадянському просторі ГУАМ не 

продемонструвала, але, на думку автора, організація має значний по-

тенціал, і держави-члени повинні розвивати і поглиблювати своє спів-

робітництво у даній сфері. 
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ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ 

У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Глобалізація, розробка і розповсюдження нових технологій, про-

гресивний розвиток світу накладає свій відбиток та формує нові засоби 

та інструменти для взаємодії на міжнародній арені. Військова сила, 

втрачаючи свою дієвість, відходить на другий план. Актуальності на-

бувають мирні засоби впливу і досягнення бажаного, які не несуть за 

собою численні людські жертви, а навпаки окрім вирішення супереч-

ностей можуть формувати імідж держави та поширювати свій вплив у 
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всьому світі. За останній час економічна дипломатія стала одним з 

таких дієвих інструментів зовнішньополітичної діяльності, засобом 

для встановлення відносин та важелем впливу, попередження та вирі-

шення міжусобиць і конфліктів. Економічна дипломатія – це викорис-

тання державою прийомів та методів задля сприяння економічному 

процвітанню держави. У період становлення, враховуючи особливості 

розвитку кожного з регіонів і країн, економічна дипломатія набула 

певних окремих рис, які виокремлюють її у кожному регіоні. 

Серед всіх країн у Західній Європі найвдалішим прикладом у вико-

ристанні економічної дипломатії є Франція, Великобританія та Німеч-

чина. На сьогодні ці держави завдяки правильній розгалуженій мережі 

економічних зав’язків, здатні вирішувати існуючі проблеми та сприяти 

подальшому економічному потенціалу. Нині їх модель економічної 

дипломатії є прикладом для багатьох інших держав. 

Проте окрім значних і видимих переваг, таких як: економічний 

прогрес, конкурентоспроможність, наявність численних економічних 

механізмів, які допомагають залучати іноземні інвестиції, розвивати 

національну економіку та забезпечувати власні зовнішньоекономічні 

інтереси, існує ряд ключових проблем. Перш за все це недостатнє фі-

нансування з боку держави. Наявний потенціал та можливості мають 

бути фінансово підкріплені задля прогресивного та постійного розвит-

ку. Іншою проблемою є недостатньо сформована на законодавчому 

рівні нормативно-правова база, що тим самим спричиняє гальмування 

розвитку економічної дипломатії. Оскільки, це призводить до вичерп-

ної кількості методів та інструментів, що робить економічну диплома-

тію не дієвою та малоефективною у досягненні поставлених цілей. 

Також вагомим недоліком є те, що економічну дипломатію нині недо-

оцінюють, а саме той вплив і результати, яких можна досягти з її до-

помогою. Наявність економічних проблем, як в самій державі так і у 

світі накладає свій відбиток і також гальмує розвиток і становлення 

економічної дипломатії. Значний вплив спричиняє й історичний розви-

ток кожної окремої держави та досвід, який вона отримала. Чим він 

більший – тим більша імовірність успішного впровадження і розвитку 

економічної дипломатії. 

Отже, економічна дипломатія в сучасному світі відіграє дуже важ-

ливу роль і є дієвим зовнішньополітичним засобом. Західна Європа 

одним з ключових регіонів де формуються основні принципи, методи 

та засоби, а найвагоміший внесок демонструють саме Франція, Німеч-

чина і Великобританія. Окрім наявних позитивних аспектів і результа-

тів існує ряд проблем, які виникають внаслідок викликів сучасності. 
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Оскільки країни західної Європи є здебільшого прикладом і їх моделі 

та засоби економічної дипломатії запозичують і модернізують, то про-

гнози якнайшвидшого вирішення цих проблем оптимістичні. 

Глобалізація спричинила взаємопов’язаність світу і економіка не є 

виключенням. Тому, кожна з держав заінтересована у вирішенні про-

тиріч, пошуку нових шляхів. Рівень розвитку, на якому знаходиться 

економічна дипломатія у країнах західної Європи, є досить високим, а 

проблеми, які наявні, тільки поглиблюють розвиток шляхом пошуку 

нових рішень, модернізації старих підходів та створення нових. 
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ОСНОВИ УСПІХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ПИТАННЯ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Регіональні інтеграційні процеси є однією з ключових тенденцій 

світового цивілізаційного розвитку. Друга половина ХХ ст. характери-

зується посиленням інтеграційної взаємодії між країнами Західної 

Європи. Дослідження питань еволюції інтеграційних процесів у євро-

пейському регіоні залишається актуальним не лише з огляду на прак-

тичну необхідність пізнання сучасного світу та політичного простору 

зокрема, а й має концептуальне значення, оскільки дозволяє визначити 

закономірності розвитку міжнародної інтеграції на глобальному рівні. 

З початку 1950-х рр. ЄС став першим регіональним об’єднанням, 

яке мало глибоке ідейне підґрунтя та робило ставку на подальше роз-

ширення в межах всього регіону. Серед основ успіху проекту ЄС мож-

на зазначити наступні: 

1) діяльність таких ідейних політиків як Р. Шуман з Франції та 

К. Аденауер з Німеччини, які замислювалися про нову форму управ-

ління, засновану на принципі наднаціональної спільності, а не на тра-

диційній моделі балансу сил; 

2) підтримка з боку Сполучених Штатів у повоєнні десятиліття (не 

залежно від їхніх глибинних намірів) стала принципово важливою для 
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зміцнення Європи та набуття імпульсу для подальших інтеграційних 

процесів; 

3) лідерство, сформоване франко-німецькою віссю (не зважаючи на 

численні проблеми, Париж і Берлін були і залишаються локомотивами 

європейської інтеграції); 

4) наявність політичної волі європейських лідерів та готовність по-

ступитися частиною національних інтересів (і суверенітетом) заради 

розбудови міцних законодавчих інститутів для втілення інтеграційного 

проекту; 

5) консенсусний підхід в поєднанні з солідарністю та толерантніс-

тю, який полягав у допомозі державам-членам Співтовариства у разі 

виникнення внутрішньодержавних проблем (наприклад, економічної 

кризи у Греції). 

Разом із тим, у контексті інтеграційних процесів постала складна 

дилема: чи є інтеграційна форма співпраці кращою, ніж традиційні 

міжурядові контакти, і чи доцільно відмовлятися від ідентичності та 

приналежності до конкретної держави на користь єдиного європейсь-

кого громадянства. Врешті решт, поглиблена інтеграція передбачає 

введення спільної валюти, створення єдиного центру прийняття рі-

шень, усунення кордонів. Інтеграція ускладнює задачу національних 

держав оберігати свою унікальність. Проте, досвід ЄС показує, що 

збереження балансу можливе навіть без єдиного громадянства. Це 

забезпечується, головним чином, ідейною та культурною близкістю 

європейських держав. Всупереч вірогідності нівелювання ідентичності 

націй в ході інтеграційних процесів, проєвропейські дослідники, серед 

яких професор Вашингтонського університету Дж. Кепорасо, підкрес-

люють той факт, що євроінтеграція дозволяє ефективно розв’язувати 

кризові питання та спільними зусиллями захищати культурну унікаль-

ність кожного народу. Схожої думки притримується і швейцарський 

професор Б. Фрей, наголошуючи на тому, що ототожнення інтеграції з 

гармонізацією або гомогенізацією – це виключно хибний шлях розвит-

ку Європи, сила якої в різноманітності культур та ідентичності наро-

дів. Саме тому, Європа має бути мирною, демократичною, різноманіт-

ною, та «продуктивною». 

Окрім того, на користь збереження самобутності держав у рамках 

євроінтеграційних процесів говорять і загальні настрої суспільства, яке 

здатне впливати на політику ЄС та контролювати інтеграційні тенден-

ції. Такий підхід дозволяє державам захищати національні інтереси та 

оберігати культурну ідентичність. Громадська позиція є одним зі стов-

пів, на яких тримається сама ідея ЄС. Наприклад, у 1992 р. датський 
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референдум щодо Маастрихтського договору затримував і врешті-

решт змінив інституційну реформу Європейського Союзу. Громадські 

настрої здатні впливати на політику ЄС через традиційні канали гро-

мадянської політики – лобіювання, громадський протест та вибори. 

Законодавство ЄС не має наднаціональної системи контролю виконан-

ня рішень, тому життєздатність політичної системи ЄС залежить від 

адаптації законодавства ЄС у країнах-членах і сприйняття його насе-

ленням. Принцип утилітаризму найбільш повно пояснює причини 

євроінтеграційних уподобань населення. Ототожнення співпраці в 

межах ЄС з добробутом та економічним зростанням визначає настрої 

переважної частини європейців. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що євроінтеграційні процеси 

мають вагомі першопричини та міцне підґрунтя, закладене з середини 

ХХ ст. Серед ключових основ успіху виокремимо прагнення до єдності 

у вирішенні кризових питань та повазі до національної ідентичності. 

Ідейна та культурна близькість західноєвропейських держав пояснює 

доцільність створення ЄС та можливість збереження національної 

ідентичності його членів. 

 

 

 

УДК 327.51:351.746.1(477+437.6) 

Мелінчук Н. В., 

Державна прикордонна служба України, м. Миколаїв 

 

ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СЛОВАЧЧИНОЮ 

 

Захист та охорона державного кордону є пріоритетним напрямом 

національної безпеки України та Словаччини. Власне «ГАРТ» слугує 

інформаційним захистом різного виду інформації, зокрема таємної. 

Глобальна автоматизована інформаційна система «ГАРТ» спирається 

на Закон України «Про контррозвідувальну діяльність», Закон 

України «Про розвідувальні органи України» та Закон України 

«Про державну таємницю». 

З-поміж «ГАРТів» виокремлюють: «ГАРТ-1» – прикордонний ко-

нтроль, «ГАРТ-2» – інформаційно-телекомунікаційні системи опера-

тивно-чергової частини, «ГАРТ-3» – прикордонна служба, «ГАРТ-5» – 

інформаційно-аналітична служба, «ГАРТ-6» – фінансове забезпечен-

ня, «ГАРТ-7» – кадрове забезпечення, «ГАРТ-8» – професійна підго-
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товка, «ГАРТ-9» – санітарно-епідеміологічне забезпечення, «ГАРТ-

10» – оперативно-розшукова діяльність, «ГАРТ-11» – виховна робота, 

«ГАРТ-12» – морська охорона, «ГАРТ-13» – правове забезпечення, 

«ГАРТ-14» – спостереження, «ГАРТ-15» – інформаційно-теле-

комунікаційні системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту 

та екологічної безпеки, «ГАРТ-16» – авіаційна служба, «ГАРТ-17» – 

геоінформаційна система, «ГАРТ-18» – документальне забезпечення, 

«ГАРТ-19» – електронна пошта, «ГАРТ-20» – факсимільне повідом-

лення, «ГАРТ-21» – внутрішня безпека. 

Згідно з «Угодою між Урядом України та Урядом Словацької 

Республіки про взаємний захист таємної інформації та матеріалів»: 

«Уряд України та Уряд Словацької Республіки далі "Сторони", маючи 

намір до співробітництва для здійснення спільних проектів насампе-

ред в оборонній та військовій сферах, уклали цю Угоду про таке: 

Стаття 6. «Грифи секретності»: 

(1) Кожна Сторона надає таємній інформації та матеріалам іншої 

Сторони такий гриф секретності, який відповідає ступеню секретності 

еквівалентної власної таємної інформації та матеріалів. 

(а) Під час здійснення передачі з України таємної інформації та ма-

теріалів з грифом секретності "цілком таємно" у Словацькій Республіці 

їм надається гриф "prisne tajne". 

(б) Під час здійснення передачі з України таємної інформації та ма-

теріалів з грифом секретності "таємно" у Словацькій Республіці їм 

надається гриф "prisne tajne" або "tajne", і вони захищаються відповід-

но до законодавства про охорону державної таємниці. 

(в) Під час здійснення передачі із Словацької Республіки таємної 

інформації та матеріалів з грифом секретності "prisne tajne" в Україні 

їм надається гриф "цілком таємно". 

(г) Під час здійснення передачі із Словацької Республіки таємної 

інформації та матеріалів з грифом секретності "tajne" в Україні їм на-

дається гриф "таємно". 

(2) Усі копії, переклади і нова інформація, створені в державі Сто-

рони-одержувача в рамках передачі, що містить таємну інформацію, 

повинні мати гриф того самого ступеня секретності. 

(3) Якщо Сторона-джерело змінює ступінь секретності таємної ін-

формації та матеріалів, що передаються, вона повинна невідкладно 

поінформувати про це Сторону-одержувача. Сторона-одержувач не 

може змінювати ступінь секретності одержаної таємної інформації та 

матеріалів без письмової згоди Сторони-джерела».  



46 

УДК 327.88(100):339.724 

Радченко О. А., 
відділ міжнародних зв’язків, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 
 

МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ФІНАНСУВАННЯ 

МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ 
 

Терористична діяльність може бути реалізована у різних формах, 
починаючи від окремих актів до планової діяльності організованих 
груп. Форми фінансування тероризму відповідно змінюються, ґрунту-
ючись не лише на фінансуванні терористичних актів як таких, але й у 
будь-якій підтримці кримінальної мережі. Терористичні організації 
потребують значного фінансування як для фактичного здійснення 
терористичних актів, так і для інших питань: для підтримки функціо-
нування організації, забезпечення основних технічних потреб, а також 
для покриття витрат, пов’язаних із поширенням відповідних ідеологій. 
Актуалізується дане питання у зв’язку з поширенням діяльності «Іс-
ламської держави» 

Джерела фінансування тероризму різняться. По-перше, вони мо-

жуть походити від нелегальної діяльності, починаючи від певних зло-

чинів до організованої злочинності (наприклад, торгівля наркотиками, 

зброєю або людьми). Проте, джерело коштів також може бути закон-

ним, наприклад, через членів організації (як правило, новачки) або 

отримані через зловживання некомерційними організаціями. Нова 

методика фінансування терористичних організацій була нещодавно 

визначена FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, 

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) – 

міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на 

міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання 

грошей) щодо «Ісламської держави». Ураховуючи особливості функ-

ціонування «Ісламської держави», було виявлено нові способи фінан-

сування, які можна вважати більш притаманними для держави, напри-

клад, податки з населення або експлуатація природних ресурсів (як, 

наприклад, природний газ і нафта). 

Фінансування терористичної діяльності часто вимагає переміщення 

коштів. Це може бути зроблено через офіційні канали фінансового 

ринку та грошові перекази, нерегульовані канали або за допомогою 

готівкових кур’єрів. Чітку подібність можна визначити між фінансу-

ванням тероризму та відмиванням грошей, оскільки в обох випадках 

робиться спроба приховати кошти від перевірки державних органів. 

Техніка для цього також часто схожа. FATF розширив у 2001 р. свій 
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мандат і рівень застосування своїх стандартів до фінансування терори-

зму. Після першого розгляду заходів боротьби з тероризмом разом із 

заходами з протидії відмиванню коштів, FATF зосереджувався на ви-

значенні відмінностей між двома явищами, з метою адаптації своїх 

стандартів до особливостей фінансування тероризму (наприклад, на 

основі того факту, що не всі джерела фінансування тероризму похо-

дять з незаконного походження, наприклад, акцент робиться на злов-

живання НКО (некомерційні організації, які не отримують прибуток 

від своєї діяльності)). 

Стандарти FATF базуються на кількох аспектах. У першу чергу, 

вони підтверджують вимоги міжнародних документів, укладені або 

видані у цій сфері, вимагаючи від країн прийняти законодавчі заходи, 

які б забезпечували криміналізацію правопорушення фінансування 

тероризму як окремий злочин, охоплюючи всі елементи, передбачені 

«Конвенцією про фінансування тероризму», а також запровадити ме-

ханізми для перенесення вимог резолюцій ООН, щодо таких дій. По-

дальші вимоги стосуються застосування превентивних заходів приват-

ним сектором, що відображає заходи, встановлені з метою протидії 

відмиванню грошей. Нарешті, окремі вимоги формулюються на основі 

специфіки фінансування тероризму, конкретно заходів, які мають бути 

вжиті щодо боротьби з міжнародним тероризмом. 

Загалом міжнародні ініціативи посилили свою увагу щодо терори-

зму, зокрема після створення терористичного угрупування «Ісламська 

держава». Світова спільнота зосередила свої зусилля на заходах щодо 

іноземних винищувачів тероризму, а також заходів, прийнятих на на-

ціональному рівні проти виплати викупу. 

MONEYVAL (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів бо-

ротьби з відмиванням грошей (МАНІВЕЛ) – регіональна група на зра-

зок ФАТФ, у завдання якої входить поширення політики міжнародних 

стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню теро-

ризму у країнах Європи. МАНІВЕЛ є підкомітетом Європейського 

комітету Ради Європи з проблем злочинності, бере активну участь у 

глобальній діяльності проти фінансування тероризму, а також прово-

дить оцінки своїх держав-членів і територій щодо відповідності їх 

реалізації стандартів FATF у цьому відношенні. До його компетенції 

входить проведення досліджень з метою поглиблення розуміння захо-

дів на національному рівні та виявлення потенційних труднощів у 

їхній реалізації щодо протидії фінансування тероризму. Цей підкомітет 

контролює заходи, що запроваджуються на національному рівні проти 

виплати викупу та бере участь у глобальному тренінгу, ініційованому 

FATF, щодо загальної оцінки впровадження заходів з боротьби з фі-
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нансуванням тероризму в окремих юрисдикціях. Крім того, експерти 

MONEYVAL регулярно беруть участь у міжнародних конференціях та 

семінарах з протидії щодо фінансування тероризму. 

Отже, існування різноманітних методів фінансування тероризму та 

їхнє постійне вдосконалення терористичними угрупуваннями у зби-

ранні, переміщенні та отриманні доступу до коштів, міжнародна спі-

льнота має адаптувати свої інструменти та заходи, щоб позбавити їх 

можливості вступати в злочинну діяльність. 

 

 

 

УДК 327.82:07](043.2) 

Рудюк А. М., 

магістрант, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

МЕДІА-ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ 

 

Дипломатія залишається вагомим інструментом реалізації зовніш-

ньої політики держави у XXI ст., але відбувається певна модернізація її 

імплементації. В умовах сучасного світу, робота дипломата насампе-

ред пов’язана з отриманням, обробкою, аналізом та передачею інфор-

мації. Безсумнівно, на початку XXI ст. інформаційний простір вийшов 

на якісно новий рівень, це характеризується появою нових медіа, збі-

льшенням впливу мас-медіа, покращенням доступності та якості 

зв’язку. У сукупності всіх цих факторів, діяльність дипломатичного 

апарату і самого феномену дипломатії потребує детального переосми-

слення. 

Основною метою роботи є вплив нових медіа на дипломатичну ді-

яльність держави в умовах сучасного розвитку інформаційного прос-

тору. 

Під впливом глобалізаційних процесів дещо змінилися основні ха-

рактеристики дипломатії. Зокрема, економіка та культура стали основ-

ними пріоритетними сферами дипломатичних взаємодій, набула ши-

рокого розвитку персональна дипломатія політичних лідерів, диплома-

тична діяльність держави почала характеризуватися відкритістю, про-

зорістю та певним громадським контролем. Вагомим інструментом 

зовнішньополітичної діяльності держави стає «медіа дипломатія». 

Остання характеристика відображає найважливішу інформаційну 

складову процесу глобалізації, про яку свідчить вибуховий розвиток 
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засобів масової комунікації на початку XXI ст., що, в свою чергу, ста-

ло причиною безпрецедентного зростання інтенсивності інформацій-

ної взаємодії і перетворення інформації в політико-економічний ре-

сурс. 

У зв’язку з цим набула широкої популярності саме медіа диплома-

тія, як спосіб впливу на міжнародну ситуацію і зарубіжну аудиторію за 

допомогою новітніх інформаційних технологій. Медіа дипломатія має 

на меті більш широкі цілі, ніж класична публічна дипломатія. Голов-

ним її завданням декларується не тільки поліпшення іміджу держави, а 

й зміцнення дружніх зв’язків, встановлення співпраці між людьми в 

різних країнах. При цьому медіа дипломатія є більш дієвими способом 

реалізації короткострокових політичних кампаній, ніж класична публі-

чна дипломатія. Це відбувається за рахунок більш інтенсивного інфо-

рмаційно-психологічного впливу сучасних засобів комунікації. Прик-

ладом таких політичних кампаній може бути діяльність із залучення 

уваги зарубіжної аудиторії до будь-якого питання і формування в цій 

аудиторії певної думки. На офіційних сайтах дипломатичних предста-

вництв можна побачити посилання на власні сторінки в різних соціа-

льних мережах, включаючи Facebook, Twitter, YouTube та інші. За 

допомогою цих мереж здійснюється певний вплив на інтернет-

користувача. Застосування сучасних технологій, у першу чергу в галу-

зі інтернет-комунікації, дозволяє «медіа дипломатії» найбільш ефекти-

вно виконувати завдання публічної дипломатії: створювати позитив-

ний імідж країни, зміцнювати вже існуючі та налагоджувати нові сою-

зні відносини, підтримувати короткострокові політичні кампанії, а 

також здійснювати інформаційно-психологічний вплив на закордонну 

аудиторію з метою в довгостроковій перспективі досягти очікуваного 

результату. 

Також медіа дипломатія використовує стратегію так званої «прихо-

ваної» реклами в соціальних мережах. Подібна реклама використову-

ється транснаціональними корпораціями, відомими брендами в кіноін-

дустрії в таких мережах як YouTube (через «вірусні» відео), для рекла-

ми своєї продукції. Ефективно користуватися подібними інструмента-

ми медіа дипломатії у зовнішньополітичних цілях можуть на сьогодні 

тільки розвинені країни світу. Це цілком зрозуміло, тому що наступа-

льна медіа дипломатія виявляється дієвим інструментом лише в руках 

економічно і політично сильних держав. Більш слабкі країни змушені 

її використовувати лише в оборонних цілях. 

Методи медіа дипломатії, без сумніву, не порушують суверенітет 

жодної з країн. Активність у соціальних мережах і на спеціалізованих 

сайтах, поширення своїх цінностей і бачення світу, нехай навіть і не 
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завжди відкрито від імені уряду, є діяльністю, яку можна навіть визна-

ти певною формою міжнародного культурного спілкування. Тож, мо-

жна підсумувати, що класичні методи медіа дипломатії абсолютно 

легітимні, незважаючи навіть на той факт, що засоби які використову-

ються, здійснюють певний інформаційно-психологічний вплив на мі-

жнародне середовище. Однак інші способи застосування «медіа дип-

ломатії», які офіційні особи намагаються не афішувати, можуть вважа-

тися прямою загрозою державному суверенітету, мова йде про фінан-

сування проектів щодо створення і розповсюдження нових технологій, 

які дозволяють обходити цензуру в мережі. 
На основі вище згаданих фактів, можна стверджувати, що з розвит-

ком глобалізаційних процесів, медіа дипломатія виходить на якісно 
новий рівень як інструмент зовнішньополітичного впливу. Саме тому 
на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, слід приділити 
значну увагу впливу нових медіа на міжнародні процеси. Така пробле-
матика потребує подальшого вивчення з залученням політологічної та 
юридичної методології. 
 
 
 
УДК 327(341):477 

Сердюк А. С., 
магістрант, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 
 

ДЕЛІМІТАЦІЯ МОРСЬКИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ: 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 
Проблема делімітації та демаркації сухопутних та морських кордо-

нів є важливим завданням зовнішньополітичної діяльності держави. 
Процедура делімітації морських кордонів має певні особливості та 
нормативно-правове регулювання. Морські кордони України не є пов-
ністю делімітованими, зокрема, у відносинах з Російською Федераці-
єю, що актуалізувало дане питання у зв’язку з російською анексією 
Криму в 2014 р. 

Метою роботи є аналіз міжнародно-правового регулювання делімі-
тації морських кордонів та застосування загальноприйнятих міжнаро-
дних норм морського права у питаннях морського кордону України. 

Делімітація кордонів (лат. delimitatio – встановлення меж) – визна-
чення загального положення і напрямів державного кордону між сумі-
жними державами шляхом переговорів. Демаркація кордону – це про-
ведення його межі на місцевості. 
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Правові аспекти врегулювання спорів щодо проведення морських 
кордонів між державами та поділу морських просторів визначені у Кон-
венції ООН з морського права (UNCLOS), що була прийнята у 1982 р. 
Зазначена Конвенція встановлює поділ морського простору за такими 
категоріями: 1) внутрішні води – частина моря, розташована між 
узбережжям і вихідної лінією; 2)  територіальне море – це частина 
моря, шириною в 12 морських миль (22,2 км), яка відлічується від 
лінії найбільшого відпливу або від вихідної лінії; 3) прилегла зона – 
це частина моря, шириною в 12 морських миль (22,2 км), яка ведеться 
від кордону територіальних вод (або 24 милі, якщо відраховувати від 
вихідних ліній); 4) виняткова економічна зона – частина моря, шириною 
в 200 морських миль (370,4 км), яка відлічується від лінії найбільшого 
відпливу або від вихідної лінії; 5) континентальний шельф – природне 
продовження сухопутної території до зовнішнього кордону підводної 
окраїни материка або до 200 миль, якщо межі підводної окраїни матери-
ка не досягають цієї межі. 

Стаття 15 Конвенції ООН з морського права «Делімітація територі-
ального моря між державами з протилежними або суміжними узбе-
режжями» зазначається, якщо береги двох держав розташовані один 
проти іншого або примикають один до одного, ні одна, ні друга держа-
ва не має права, якщо тільки між ними не укладено іншої угоди про 
інше, поширювати своє територіальне море за серединну лінію, прове-
дену таким чином, що кожна її точка є рівновіддаленою від найближ-
чих точок вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіально-
го моря кожної з цих двох держав. Однак, вищезазначене положення 
не застосовується, якщо в силу історично сформованих правових підс-
тав чи інших особливих обставин необхідно розмежувати територіальні 
моря двох держав іншим чином, ніж це зазначено в цьому положенні. 

Саме регламентація делімітації морського кордону із застосуван-
ням Статті 15 Конвенції є проблематичним щодо українського росій-
ського морського кордону, зокрема, в Азовському морі. Договір між 
Росією і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і 
Керченської протоки було підписано В. Путіним і Л. Кучмою в Ке-
рчі 24 грудня 2003 р. (ратифікований у квітні 2004 р). Цей документ 
закріплює за акваторією сформований історично статус внутрішніх вод 
двох країн, а також фіксує свободу судноплавства в Азовському морі і 
Керченській протоці для їхніх торговельних суден і військових кораблів. 

Російська сторона наголошувала на застосуванні принципу «сере-
динної лінії». Ця лінія базується на основі рівного віддалення від бере-
гів двох країн, але при цьому враховує острови, геологічні структури 
та інше. Для України це означає істотний зсув водного кордону з Росі-
єю на захід від лінії адміністративного ділення між колишніми союз-
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ними республіками. При цьому вододіл Азовського моря і Керченської 
протоки зміститься як по воді, так і по дну – це означає, що на користь 
Росії зміниться доступ країн до покладів нафти і газу. Існувала пропо-
зиція провести кордон морським дном, а води залишити у спільне 
користування. 

У вищезазначеній угоді міститься фраза, що Азовське море істори-

чно є внутрішнім морем України та РФ. Проте, у цій угоді наголошено, 

що кордони в Азовському морі будуть визначені окремим договором. 

Переговори з цього приводу проводилися Україною і Росією багато 

років, однак сторони так і не дійшли до спільного знаменника. У під-

сумку на момент початку російської агресії в Криму і агресії проти 

України, як і сьогодні, це питання так і лишається невизначеним. Тоб-

то, немає угоди про визначення кордону в азовській акваторії. 

Після російської анексії Криму, Москва наголошує, що Азовське 

море вже не є внутрішнім морем України та РФ, а виключно морем 

Росії. 19 лютого 2018 р. Україна подала до Міжнародного суду мемо-

рандум в арбітражному провадженні проти РФ відповідно до Конвен-

ції ООН з морського права, який доводить порушення Росією прав 

України в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. 

Україна вже має досвід, хоч і негативний, у судовому порядку ви-

рішувати проблеми делімітації морського простору на прикладі Румунії. 

Тобто, існуюча міжнародно-правова база делімітації морського 

простору та встановлення кордонів між державами, дозволяє викорис-

товувати державами зазначені норми задля врегулювання спірних 

моментів. У свою чергу, Україна має апелювати до міжнародного мор-

ського права і відстоювати свої права. 
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Тихоненко І. В., 

канд. політ. наук, старший викладач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

«ІНДІЙСЬКИЙ» ФАКТОР У ФОРМУВАННІ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ПІВДЕННІЙ АЗІЇ 

 

Південноазійський регіон є досить неординарним у контексті між-

народних відносин. Маючи строкату структуру, одним із проявів між-

державної консолідації південноазійських держав стало утворення 
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Південноазійської асоціації регіонального співробітництва (СААРК). 

Індія, як держава, що займає центральне положення на субконтиненті 

відіграла та продовжує відгравати значну роль у розбудові інтеграцій-

них процесів у регіоні. 

Мета роботи полягає у визначенні передумов і особливостей інтег-

раційних процесів у Південній Азії та характеристики «індійського» 

фактору як визначального. 

Започаткування інституційного процесу на теренах Південної Азії 

стало передумовою до змін, виявом незадоволеності ситуацією, яка 

склалася. Відповідно до канадійського науковця індійського похо-

дження А. Ачарії, започаткуванню інтеграційних процесів може слугу-

вати такий мотиваційний фактор як стримування гегемона. Так для 

держав Південної Азії стало характерним відчуття політики «винятко-

вої двосторонньої симетрії» («exclusive bilateralism») – стримування 

усіх багатосторонніх контактів малих регіональних держав зі сторони 

Індії, як центральної держави субконтиненту. 

На початку 1980-х рр. стали відчутними зміни у регіоні. Екс-

президент Бангладеш З. Рахман не лише запропонував інституціоналі-

зувати регіональну співпрацю у Південній Азії, а й разом з Бутаном, 

Непалом, Мальдівами та Шрі-Ланкою, як малими регіональними дер-

жавами, розвивати колективну, а не двосторонню співпрацю. Цим 

самим – виступаючи проти «монополії» у відносинах з індійської сто-

рони. 

У 1985 р. була підписана Хартія СААРК главами держав Бангла-

деш, Бутан, Індія, Мальдіви, Непал, Пакистан і Шрі-Ланка у м. Дакка 

(Бангладеш). Створення Південноазійської асоціації регіонального 

співробітництва ставило за мету дотримання таких принципів: акцент 

на соціальних та економічних питаннях; прийняття рішень на основі 

консенсусу; необговорення спірних двосторонніх питань. Нью-Делі 

наполягав на обговоренні різноманітних проблем і сфер взаємодії крім 

двосторонніх і спірних питань. Тобто, організація мала зосередитися у 

роботі на всьому, крім політики. 

Теоретично організація є форумом для розбудови рівня довіри між 

державами-членами. Хоча політичні питання безпосередньо вилучені 

зі статуту СААРК, саміти, як форма інституційних переговорів, досі 

створюють умови для частих і регулярних контактів на різних рівнях, 

у тому числі на найвищому політичному рівні. 

Беручи до уваги такий вимір зовнішньої політики Індії як білатера-

лізм або двосторонність, то для СААРК із багатостороннім форматом 

відносин вкрай важко реагувати та впливати на контакти і рівень від-
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носин Індії зі своїми сусідами. Важливою є недостатньо розвинена 

внутрішньорегіональна торгівля, яка відбувається між країнами СААРК. 

Крім довготривалого індійсько-пакистанського конфлікту, у дер-

жав-членів СААРК виникає стурбованість домінуючим становищем 

великих держав у діяльності організації і, зокрема, Індії. Невідповід-

ність розміру і потужності між Індією, нацією більше 1 млрд. осіб, й 

оточуючих її сусідів, веде до зростання її домінантності у регіоні та 

потенційного втручання в їхні внутрішні справи. Такий стан речей 

вплинув на політичне мислення Бангладеш, Непалу та Шрі-Ланки. 

Аналітик В. П. Зінгель влучно описав СААРК як «шлюб за розра-

хунком, а не з любові». СААРК народилася як колективна відповідь на 

прагнення до регіональної організації, яка могла б сприяти довгоочіку-

ваній співпраці у регіоні й особливо заохочувати економічну взаємо-

дію між країнами, але під безперечним впливом індійських зовнішньо-

політичних ініціатив. 

Діяльність СААРК знаходиться під вагомим впливом, а то й, на-

віть, у залежності від стану двосторонніх індійсько-пакистанських 

відносин. Такий детермінізм проявляється у проведенні самітів СААРК, 

насамперед їх скасуванні відповідно до рівня загострення відносин 

Ісламабаду та Нью-Делі. Останній 19-й саміт СААРК мав пройти у 

2016 р. в Ісламабаді, але був скасований через бойкот Індії брати у 

ньому участь. Передумовою до таких дій Нью-Делі стали терористичні 

атаки у м. Урі, у яких індійська сторона звинуватила Пакистан. Оскі-

льки Індію у рішенні бойкоту саміту організації підтримали 6 з 8 Пів-

денноазійських держав – саміт не відбувся. Варто наголосити, що піс-

ля цих подій прем’єр-міністр Індії Н. Моді заявив про можливе розфо-

рмування СААРК і одночасного розширення повноважень Ініціативи 

держав Бенгальської затоки з багатостороннього технічного і економі-

чного співробітництва. 20-й саміт СААРК заплановано на кінець 

2018 р., але його проходження все ще можна піддавати сумніву. 

Тож, можна стверджувати, що Індія є державою, політика якої ста-

ла поштовхом до інтеграційних процесів у регіоні. У свою чергу певна 

аморфність дій Пакистану в СААРК та спрямування пакистанської 

політики на протидію Індії, сприяє тенденції до дезінтеграції регіона-

льного середовища. Тому, «індійський» фактор у світлі сучасних реа-

лій може сприяти завершенню доби СААРК і початку новим інтегра-

ційним процесам в регіоні, але без участі Пакистану. 
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УДК [327+94] (477+0) 

Тригуб О. П., 

д-р іст. наук, професор кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНІ СПРАВИ СПЕЦСЛУЖБ 

ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

УКРАЇНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

 

Демократичні процеси, які спостерігаються в українському суспі-

льстві вже третє десятиліття, нещодавно торкнулися й архівів спецс-

лужб як на регіональному, так і центральному рівнях. Їхнє майже все-

охоплююче розсекречення дало доступ історикам до багатьох таємних 

механізмів радянської державної машини, а отже і до розуміння бага-

тьох процесів, що відбувалися у нашій країні протягом ХХ ст. 

Одним із таких нововідкритих аспектів стало розуміння місця та 

ролі спецслужб у міжнародних відносинах української радянської 

держави – відносини з дипломатичними представництвами та міжна-

родними організаціями як у міжвоєнний період, так і після Другої 

світової війни, боротьба з розвідслужбами іноземних держав тощо. 

Активна робота кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політи-

ки Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

(професор О. П. Тригуб і доцент Л. А. Вовчук) у даному напрямку 

стала можливою завдяки розширенню наукових зв’язків (Наукове 

товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, Інститут істо-

рії НАНУ, Національна академія СБУ, Інститут національної пам’яті) і 

реалізацією з цими інституціями спільних проектів на основі Галузево-

го держархіву Служби безпеки України. 

У міжвоєнний період в УСРР–УРСР діяла досить розгалужена ме-

режа іноземних консульств у Києві, Харкові й Одесі: Німеччини, Речі 

Посполитої, Персії, Італії, Швеції, Чехословаччини, Японії. Також у 

1920–30-х рр. на українських теренах працювали десятки міжнародних 

гуманітарних організацій, дві з яких (найбільші як за обсягами допо-

моги, так і за кількістю працівників) – Американська адміністрація 

допомоги (АРА) та Американський об’єднаний єврейський розподіль-

чий комітет «Джойнт» – постійно перебували, як і дипломатичні уста-

нови, під невидимим оком українських радянських спецслужб. 

Основний масив оперативної роботи ДПУ–НКВС з міжнародними 

інституціями викладений у вигляді оперативно-агентурних справ (а/с 

«Кіоск», «Особняк», «Отель» та інші). Як правильно зазначає україн-



56 

ський дослідник Олег Бажан: «держави “ретельніше” вивчали один 

одного, відстежували та аналізували важливі події та процеси, що від-

бувалися у країні-партнері». Окрім цього у справах наявні матеріали 

зовнішнього та внутрішнього спостереження, аналітичні записки про 

стан відносин між УСРР–СРСР та країною, яка акредитувала диплома-

тичне представництво тощо. 

Так цікаві матеріали з історії міжнародних відносин збереглися у 

фондах «Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР», «Оперативно-статистична 

звітність КГБ УРСР», «Справи оперативного обліку КГБ УРСР», 

«Особові та робочі справи агентів радянських спецслужб» та інших. 

Так у фонді особових справ можна знайти справи на агентів, які ви-

користовувались органами держбезпеки в оперативних заходах у 

1920–30-х рр.; агенти, які брали участь в оперативних комбінаціях 

органів держбезпеки з виявлення та припинення діяльності спецслужб 

іноземних держав; справи на агентів, які брали участь у виявленні та 

розробці іноземців, що приїздили до України як дипломати, журналіс-

ти, спеціалісти і котрих підозрювали у приналежності до спецслужб 

іноземних держав тощо. Дані матеріали дають уявлення про взаємо-

відносини між УСРР та іншими країнами, розкривають сферу інтересів 

інших країн щодо українських територій і т. д. 

Спосіб отримання інформації через таємних співробітників подає у 

своїй роботі «Погляд з Харкова. Суспільно-політичне життя в Україн-

ській РСР в середині 1930-х рр. очима німецьких дипломатів» вже 

згадуваний О. Бажан. Так, з метою забезпечення регулярного інформа-

ційного потоку з “надр” німецького посольства у Москві наприкінці 

січня 1933 р. ІІІ відділом Головного управління державної безпеки 

НКВС було завербовано співробітника сільськогосподарського відділу 

посольства – німкеню з радянським громадянством (згодом – агент 

Харківського обласного управління НКВС на прізвисько “ ю сіна”). 

Сприятливим приводом до вербовки стало те, що батько агента 

“ ю сіно ” та чоловік її сестри, інженери, які проживали в Москві, були 

вислані у північні райони СРСР за контрреволюційну діяльність. 

Найімовірніше, в обмін на “доброзичливе ставлення” представників 

пенітенціарної системи до її родичів, агент “ юсіна” погодилася на 

співпрацю з радянськими спецслужбами і зобов’язувалася: 1) висвіт-

лювати життя та діяльність Генерального консульства Німеччини в 

Харкові та окремих осіб, які працювали в консульстві (за рекомендаці-

єю Посольства Німеччини в 1933 р. “ юсіну” переведено до диплома-

тичного підрозділу, розташованого в столиці УСРР); 2) здійснювати 

узагальнення та копіювання переписки, яка велася в Консульстві. 

На початку квітня 1937 р. агент “ ю сіна” передала співробітникам 
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УНКВС Харківської області чергову порцію секретних матеріалів 

німецького консульства в Харкові. У розпорядженні органів держбез-

пеки опинилося листування, яке характеризувало як взаємовідносини 

між двома країнами, так і внутрішню ситуацію в УСРР. 

Також були здобуті негласним шляхом секретні політичні звіти та 

листування керівника Генерального консульства в Одесі – Рота – про 

політичну ситуацію в Одеській області на початку 1930-х рр., де вели-

ке значення приділяється і міжнародним зв’язкам південного регіону 

України: торгівля, міжнародні зустрічі, діяльність іноземних розвіду-

вальних органів через морські команди та Клуб моряків в Одесі тощо. 

Введення до наукового обігу унікальних архівних документів, 

згрупованих співробітниками радянських спецслужб, дозволить сучас-

ним дослідникам історії міжнародних зв’язків України відтворити їх 

перебіг у міжвоєнний період з маловідомої на сьогодні точки зору, 

тобто через призму радянських спецслужб. 
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Хмель А. О., 

в. о. доцента кафедри кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв 

 

РОЛЬ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ 

У ЗАПРОВАДЖЕННІ ПОЛІТИКИ ІЗОЛЯЦІЇ 

ЩОДО ІСПАНІЇ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Іспанське питання після Другої світової війни займало особливе мі-

сце у міжнародній політиці і полягало в тому, аби визначити ступінь 

провини Іспанії за участь у війні на боці Німеччини у вигляді іспансь-

кої Блакитної дивізії на Східному фронті, яка приймала участь у бойо-

вих діях виключно проти Радянського Союзу та визначити провину за 

такі дії. Такі «пошуки» закінчилися не прийняттям Іспанії до ООН 

1945 р., та навіть більше – засудженням її до дипломатичної ізоляції. 

Метою автора у даних наукових пошуках є визначити, яку роль у та-

кому рішенні ООН зіграли Велика Британія та Франція, які на той час 

мали вагомий голос на теренах Європи. 

Отже, в англійському парламенті іспанське питання набуло широ-

кого дисонансу ще наприкінці війни – з середини 1944 р. З одного 

боку, Клемент Еттлі (прем’єр-міністр Великої Британії з 1945 до 1951 рр.) 
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та Ентоні Іден (прем’єр-міністр Великої Британії з 1955 до 1957 рр.) 

вважали, що потрібно змістити Ф. Франко та замінити його режим 

ліберальним; з іншого Вінстон Черчилль наполягав на тому, що оскі-

льки фактично Іспанія не брала участі у війні, то непотрібно її чіпати, 

бо може розпочатися нова громадянська війна. Перші вирішили для 

знищення режиму застосувати міжнародні санкції, в першу чергу еко-

номічні. Розуміючи свою слабкість у цьому питанні, англійський уряд 

запропонував США свій план вирішення «іспанського питання», і вони 

погодились координувати свої відносини з Іспанією спільно з Англією. 

Після англійських парламентських виборів у липні 1945 р. посаду 

міністра закордонних справ посів Е. Бевін, він підтримував позицію В. 

Черчилля з приводу того, що іспанці самі мають обирати політичний 

режим і не потрібно нав’язувати їм чужу думку. Врешті він запропо-

нував підтримувати відносини з Іспанією як такі, що їх можна назвати 

«холодними» та не дозволяти вступу Іспанії до міжнародних організацій. 

12 грудня 1945 р. міністр закордонних справ Франції Ж. Бідо пере-

дав послам Сполучених Штатів і Сполученого Королівства записку, в 

якій, після засудження фашистського режиму Франко, запропонував 

спільний розрив відносин з Іспанією, як засіб для повернення демокра-

тії. Французьку пропозицію підтримав тільки Радянський Союз. Зага-

лом, початком обговорення «іспанського питання» в ООН майже за-

кінчилася британська роль у визначенні та здійсненні політики щодо 

Іспанії, вона в більшості реалізовувалася через представників Спів-

дружності Націй. Форін Офіс визнав, що Франко, скоріш за все, зали-

шиться при владі довічно. 

Незважаючи на те, що рішення про розірвання дипломатичних від-

носин прийнято не було, ще в 1945 р. Гватемала, Болівія і Панама пор-

вали дипломатичні відносини з Іспанією, а Франція, Польща, Югосла-

вія, Румунія. Чехословаччина і Угорщина разом із шістьма країнами 

Латинської Америки визнали республіканський уряд іспанських еміг-

рантів, створений у серпні 1945 р. в Мексиці. На початку 1946 р. цей 

уряд переїхав до Парижа і до його складу увійшов С. Карільйо. Тодіш-

ній республіканський уряд Франції надав іспанському уряду в емігра-

ції широкі права: у Франції існували партії, різні іспанські організації 

та осередки, друкувались іспанські видання. Тоді між Францією та 

Іспанією були дуже холодні офіційні відносини. 

17 січня 1946 р. Національна консультативна асамблея Франції 

в спеціальній резолюції запропонувала уряду порвати дипломати-

чні відносини з Іспанією. 1 березня 1946 р. уряд Франції закрив 

кордон. 
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9 лютого 1946 р. на черговій сесії ГА ООН почалися дебати над 

проектом резолюції, внесеною делегацією Панами, яка запропонувала 

чинити «моральний бойкот» Іспанії. Делегати засуджували режим  

Ф. Франко – «породження злочинців – Гітлера та Муссоліні» (Чехос-

ловаччина), відстоювалася теза, що перемога буде повною і всезагаль-

ною тільки тоді, коли зникнуть останні осередки фашизму (Білорусія), 

висловлювали надію, що скоро відбудеться зміна уряду в Іспанії (Анг-

лія). Крім чергового засудження режиму, більше ніякого рішення при-

йнято не було. Але 4 березня 1946 р. уряди Великої Британії, Сполуче-

них Штатів і Франції опублікували спільну декларацію, у якій говори-

лося, що «доки Франко продовжує правити Іспанією, іспанський народ 

не може розраховувати на повне і дружнє спілкування з тими націями, 

які загальними зусиллями нанесли поразку німецькому нацизму та 

італійському фашизму». 

У ході дискусії на 35-му засіданні РБ австралійський представник 

вніс пропозицію про створення підкомітету з 5 членів для вивчення та 

визначення того, чи дійсно стан в Іспанії призвів до міжнародних су-

перечок, і чи загрожує ця ситуація міжнародному миру та безпеці? І 

якщо загрожує, то визначити, які практичні заходи краще застосувати 

ООН. Тому, 29 квітня 1946 р. на 39-му засіданні було створено комісію 

з представників Австралії, Бразилії, Китаю, Польщі та Франції. Поль-

ський представник зробив заяву, що він не знімає свого проекту резо-

люції про розрив дипломатичних відносин з режимом Франко і, що 

цей проект має бути розглянутим після надання підкомітетом п’яти 

доповідей. Підкомітет закінчив свою роботу 31 травня 1946 р. і 6 черв-

ня надав РБ доповідь, в якій зазначалося, що на даний момент загроза 

відсутня, і РБ не може вжити заходів примусу згідно ст. 40 і 42, але 

існує потенційна загроза для міжнародного миру й безпеки; тому Під-

комітет рекомендував: а) щоб РБ підтвердила принципи, які викладені 

в декларації від 4 березня 1946 р. урядами Великої Британії, США і 

Франції; б) щоб РБ передала ГА всі докази і доповіді підкомітету ра-

зом із рекомендацією: у випадку, якщо Франко не залишить владу і не 

будуть проголошені політичні свободи, які задовольняють ГА, має 

бути прийнята резолюція, яка буде рекомендувати розрив дипломати-

чних відносин з режимом Франко. Відтак, на 45-му засіданні РБ від  

13 червня 1946 року австралійський представник підкомітету вніс 

проект резолюції, яка відповідала висновкам і рекомендаціям підкомі-

тету. За цю резолюцію голосувало 9 членів РБ, Польща – утрималась, 

СРСР – проти. Резолюція була знята. 

На Берлінській (Потсдамській) конференції (17 липня – 2 серпня 

1945 р.) у результаті дебатів було вирішено і зафіксовано: «Три уря-
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ди… підтримають прохання про прийняття в члени (ООН. – А. Хмель) 

тих держав, які залишались нейтральними під час війни… Три уряди 

вважають себе зобов’язаними роз’яснити, що вони зі свого боку не 

будуть підтримувати прохання про прийняття в члени, заявлену тепе-

рішнім іспанським урядом, який, будучи створеним за підтримки країн 

“Осі”, не має, з погляду свого походження, свого характеру, своєї дія-

льності і свого тісного зв’язку з державами-агресорами якостями, не-

обхідними для такого членства». Слід звернути увагу на той факт, що 

ще тоді Й. Сталін запропонував розірвати дипломатичні відносини з 

Іспанією, проте його не підтримали В. Черчилль та Г. Трумен. Тому 

рішення про розірвання дипломатичних відносин з Іспанією прийнято 

не було. 

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 12 грудня 1946 р. по-

радила розірвання дипломатичних відносин з франкістською Іспанією, 

що і було реалізовано більшістю членів ООН. 

Як і передбачав В. Черчилль, таке осудження іспанського режиму 

призвело не до його повалення, а до об’єднання народу навколо  

Ф. Франко, обурення населення Іспанії рішенням ООН. 6 липня 1947 р. 

в Іспанії проведено «пряму консультацію з нацією» глави держави. 

Більшість виборців проголосували за монархію. Через 20 днів після 

того Ф. Франко підписав «Закон про наслідування посади глави дер-

жави». 

30 березня 1947 р. американський конгрес прийняв рішення про 

поширення «плану Маршала» на Іспанію. Але це викликало неприй-

няття рішення громадськістю та високопосадовцями США і Західної 

Європи. У Парижі, Лондоні та в інших європейських столицях рішення 

конгресу США було сприйнято негативно. Президенту Трумену дове-

лося наполягати в сенаті США на скасуванні цього рішення. Проте, це 

не значило, що Іспанія опинилася без економічної підтримки США. 

Підсумовуючи, зазначимо, що позиція Великої Британії та 

Франції щодо міжнародного становища Іспанії,  була прохолодною 

і спонукала до засудження франкістського режиму в Іспанії, не 

прийнятті її до ООН 1945 р. та розірвання з нею дипломатичних 

відносин. Це питання постало на порядку денному ще 1944 р., але 

втілення отримало у 1945–1947 рр., чому сприяли позиції й інших 

членів міжнародної спільноти (зокрема СРСР, країн Східного та-

бору). 
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ДИХОТОМІЯ ВІДНОСИН США–КНР 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Після закінчення «холодної війни» загальна картина політичних 

подій у світі почала втрачати характерну для останніх кількох століть 

«євроцентричність». Спостерігається поступове зміщення «центру 

тяжіння» глобального політичного процесу з Європи до Азійсько-

Тихоокеанського регіону (АТР). Воно простежується, зокрема, у все 

більшій увазі до справ у цій частині світу як з боку керівництва США 

(незалежно від його партійної приналежності), так і експертного сере-

довища країни. 

Тенденцію до зміщення «центру уваги» глобального політичного 

процесу американські аналітики відзначали ще в середині 90-х рр.  

ХХ ст., Зокрема у зв’язку з пошуками відповіді на питання про те, як 

довго триватиме «мить» однополярності, що виникла після зникнення 

СРСР з політичної арени. 

Процес згаданого «зсуву» має як економічний, так і військово-

політичний компоненти. Пріоритетність АТР у зовнішньополітич-

ному фокусі адміністрації Б. Обами зазнала різкої критики під час 

президентської виборчої кампанії 2016 р. з боку кандидата від Рес-

публіканської партії Д. Трампа. Виборча президентська кампанія у 

США 2016 р. супроводжувлась численними скандалами та різкими 

заявами кандидата від республіканської партії Д. Трампа щодо не-

обхідності зміни курсу як внутрішньої, так і зовнішньої політики.  

Д. Трамп представив своє бачення зовнішньої політики США, 

виступаючи у м. Вашингтон з нагоди впевненої перемоги на первин-

них виборах одразу в п’яти штатах країни. 

Основний претендент на висунення кандидатом на посаду президе-

нта США від республіканців заявив у своїй програмній промові, що 

його головною метою буде реалізація принципу «Америка перш за 

все». Д. Трамп назвав зовнішню політику адміністрації діючого на той 

час президента США Б. Обами «повною і тотальною катастрофою». 

Одним із векторів зовнішньополітичної стратегії США за прези-

денства Д. Трампа, який може бути чітко визначеним є відносини з 

КНР. Дії офіційного Пекіна у економічній сфері зазнали жорсткої кри-
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тики з боку новообраного президента ще під час виборчої кампанії. 

Модернізація зовнішньополітичної риторики США викликала певне 

«охолодження» американсько-китайських відносин. 

2 грудня 2016 р. президент США Д. Трамп вперше за кілька деся-

тиліть безпосередньо поговорив з лідером Тайваню Цай Інвень, чим 

порушив дипломатичні домовленості з Китаєм. 

Таким чином, це був перший офіційний контакт між представника-

ми адміністрації Тайваню і президентом США починаючи з 1979 р. 

Президент США Д. Трамп 16 березня 2018 р. підписав раніше при-

йнятий Конгресом закон «Про поїздки на Тайвань», який дозволяє 

відновити офіційні контакти між американською владою та адмініст-

рацією Тайваню. Згідно з текстом документа, офіційним особам США 

«всіх рівнів» тепер дозволяється здійснювати поїздки до Тайваню для 

зустрічі зі своїми колегами, яких, в свою чергу, також будуть прийма-

ти у Вашингтоні «на взаємних умовах». Нові правила, зокрема, стосу-

ються Держдепартаменту, міністерства оборони та інших відомств. 

Легалізація відвідування Тайваню представниками американських 

політичних кіл викликала вкрай гостру реакцію з боку керівництва 

КНР. 
Однією з детермінант американсько-китайських відносин є позиція 

США щодо ролі КНР у врегулюванні північнокорейської проблеми. 
Президент США Д. Трамп заявив у інтерв’ю Financial Times, що в 

ході майбутніх переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном він має на-
мір домагатися більш жорсткого підходу Пекіна до ракетно-ядерної 
проблеми КНДР. 

6–7 квітня 2017 р. у США (штат Флорида) відбулася одна з найва-
жливіших зустрічей президента США Д. Трампа – дводенний саміт з 
головою КНР Сі Цзіньпіном. Зустріч мала на меті узгодити наскільки 
це є можливим позиції сторін з питань торгово-економічних взаємо-
відносин, ситуації щодо ядерної програми КНДР й низки регіональних 
безпекових питань. За повідомленням ЗМІ КНР обидві сторони вва-
жають саміт успішним. 

Таким чином, для 45-го президента США порядок денний у взає-
мовідносинах з КНР визначається здатністю прагматичного поєднання 
політичних і економічних інтересів за умови уникнення «охолоджен-
ня» чи різкого загострення відносин з Китаєм. 

Разом з тим, зважаючи на економічну складову сучасних міжнаро-
дних відносин і на надзвичайну важливість проблеми економічного 
зростання у посткризовій Америці для президента США Д. Трампа, 
характер і динаміка економічних відносин між США та КНР є наріж-
ним каменем критичної риторики з боку сучасної американської адмі-
ністрації. 
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Необхідно зазначити, що ще на початку 2018 р. адміністрація  

Д. Трампа розглядала відповідні торгові дії проти Пекіна у зв’язку з 

передбачуваним порушенням американських прав на інтелектуальну 

власність. 

Зсув центру світової політики і світової економіки з Євро-

Атлантичної зони до Азійсько-Тихоокеанського регіону став загально-

визнаним явищем початку XXI ст. Для США АТР – це регіон, де зна-

ходяться одні з найвідданіших союзників США і послідовники амери-

канських демократичних ідей, але водночас і найсильніший конкурент 

економічної могутності Америки. 

У сучасну епоху саме в цьому регіоні США стикаються з новими 

зовнішньополітичними проблемами, серйозність яких полягає не тіль-

ки у виклику Китаю регіональному впливу США, а й, що видається ще 

більш серйозним, у відсутності в політичних колах, зовнішньополіти-

чному співтоваристві і громадській думці США єдиної позиції щодо 

Китаю. У матеріалах ЗМІ та на сторінках аналітичних видань викла-

даються як заспокійливі, так і алармістські твердження. На початку 

XXI ст. Вашингтон стоїть на роздоріжжі у своїй тихоокеанській полі-

тиці, що в принципі не властиво традиціям американської зовнішньо-

політичної стратегії. Час від часу Вашингтон посилює антикитайську 

риторику, яка рідко підкріплюється відповідними діями. 

Досить прогнозовано, що Китай буде уникати глобального супер-

ництва з США, одночасно наполегливо витісняючи США з АТР. 

Такі перспективи викликають занепокоєння у сусідів Китаю, які 

пильно спостерігають за динамікою американсько-китайських відно-

син. У разі ослаблення позицій США сусіди Китаю будуть змушені 

шукати його заступництва. Перед США в такому випадку постане 

проблема союзників. 

Наразі обговорювані в США потенційні варіанти розвитку подій в 

АТР «залишають за дужками» Росію. Слід визнати, що вплив і прису-

тність Росії на Тихому океані дійсно знаходиться на вкрай низькому 

рівні. 

Стратегія США в АТР, як і раніше, полягатиме в тому, щоб забез-

печити собі всебічну «залученість і лідерство» в усіх регіональних 

процесах. При цьому підставою для подібних претензій будуть угру-

повання власних збройних сил у регіоні і двосторонні воєнно-

політичні союзи (перш за все з Японією). 
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