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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

Стасюкевич І. В.  *

ЗМІНА СТРАТЕГІЇ ІСЛАМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ЗАГРОЗА МІЖ-

НАРОДНІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ 

Пожвавлена дискусія про зростаючий вплив глобалізації на міжнародні 

відносини стала ще більш гострою після 11 вересня 2001 року, коли світ зі-

штовхнувся з небувалим в історії терористичним актом. Таким чином, побічні 

ефекти глобалізації проявили свої небезпечні сторони, і для багатьох стало оче-

видним, що боротьба з міжнародною злочинністю та її вищим проявом – мере-

жею транснаціональних згуртованих і добре оснащених терористичних органі-

зацій – в найближчий час стане пріоритетом номер один в світовій політиці. Те-

роризм як невід’ємна частина сьогоднішнього соціально-економічного і політи-

чного ландшафту потерпає зміни, викликані процесом глобалізації, і досить 

сильно відрізняється від тероризму часів асасинів чи нещодавніх терористів-

смертників. Сьогодні монополія в сфері міжнародного тероризму належить 

ісламському тероризму, що прийшов на заміну сепаратистським та етнонаціо-

нальним протистоянням XX століття (виражені, наприклад, в діяльності Ірланд-

ської Республіканської Армії, німецької «Фракції Червоної Армії» або ж баск-

ської ETA) та уособив розвиток культурного, цивілізаційного конфлікту. Яскра-

вим прикладом цього є діяльність головного актора сучасного ісламського теро-

ризму – так званої Ісламської Держави, яка керується ідеями священної війни та 

глобального протистояння ісламського світу та Заходу. Аналіз терористичних 

актів, здійснених Ісламською Державою за останні три десятиліття, свідчить 

про суттєві зміни у тактиці та стратегії останньої та її здатності гнучко присто-

совуватися до засобів протистояння їй та до сьогоднішнього світу в цілому [1]. 
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Розглянемо останні зміни в стратегії Ісламської Держави та фактори, що їх 

спричинили. 

Важливою зміною в природі ісламського тероризму є нова модель веден-

ня бою, передумовою для якої стала змінена тактика застосування живої сили. 

Смертники-шахіди, котрі ставили собі за ціль завдати максимальних збитків ці-

ною власного життя, поступилися місцем інгімасі – бійцям, що виконують фун-

кцію, подібну до тієї, яку виконували японські камікадзе під час Другої світової 

війни. Для інгімасі, як і для камікадзе, самопожертва не є пріоритетом, це 

швидше крайня необхідність у випадку неможливості завершити операцію іна-

кшим способом. Головна мета інгімасі під час операції – якомога довше зали-

шатися живим для того, щоб зашкодити якнайбільшій кількості людей та акти-

вувати вибуховий пристрій у випадку небезпеки або з метою прикриття това-

ришів [2]. Така тактика спрощує процес підготовки до атаки, оскільки в бою 

використовується будь-яка зброя доступна терористу, що, відповідно, збільшує 

кількість потенційних інгімасі. Не менш важливою перевагою такої тактики є 

те, що, на відміну від шахіда, для якого спланована операція в будь-кому випад-

ку стане останню, інгімасі мають право обирати – активувати вибухівку чи про-

довжувати бій як звичайний боєць. Перспектива можливості лишитися в живих 

або загинути, виконавши свою місію, є головною причиною популярності цієї 

ролі серед бійців ІД. Причина обрання Ісламською Державою саме такої моделі 

здійснення терористичних атак полягає в її пристосованості до сучасного ін-

формаційного середовища, оскільки більш тривала атака здатна довше втрима-

ти увагу ЗМІ. Для порівняння варто зазначити, що вибух смертника рідко вда-

валося зафіксувати, тому в таких випадках ЗМІ зосереджували увагу на його 

наслідках. В той час як тривала атака дає можливість будь-якому очевидцю по-

ширювати подію в інтернеті наживо, що має надзвичайно негативний вплив на 

психологічний стан суспільства. Адже незважаючи на великі людські втрати під 

час терористичних атак, психологічний компонент сучасного тероризму суттєво 

переважає над фізичним, оскільки Ісламська Держава неспроможна повноцінно 

протистояти державам й тому нею використовуються інші, психологічні методи 

впливу [3].  Ускладнює ситуацію наявність стримінгових платформ, таких як 
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Periscope, Livestream, якими часто користуються терористи під час операцій, 

чим, фактично, збільшують кількість психологічно травмованих осіб.  

Радикалізація громадян країни-мішені, котрі прямо не пов’язані з терори-

стичними угрупуваннями, є ще одним ефективним інструментом в руках ісла-

містів. Головним елементом популяризації діяльності міжнародних терористи-

чних організацій є своєрідне облагородження їхніх дій через маніпулювання 

ісламом. В цьому випадку можна говорити про певну ісламізацію радикалізму, 

оскільки ідеї священної війни та релігійного фундаменталізму дуже часто ста-

ють вирішальним фактором, що впливає на рішення радикалізованих мусуль-

ман, зазвичай молоді, приєднатися до терористичного руху. Такий засіб вербу-

вання має надзвичайно руйнівні наслідки для ісламу як світової релігії, оскіль-

ки тягне за собою швидке поширення упереджених та ксенофобних настроїв у 

всьому світі і нерідко стає причиною геттоїзації мусульман, що проживають в 

країнах інших релігій. Популістичний дискурс ісламістів, що викривлює сенс 

ісламу, швидко розповсюджується на просторах глибинної мережі та без прямої 

взаємодії збільшує кількість своїх прихильників – потенційних бійців терори-

стичних угрупувань [4]. 

Сукупність зазначених умов породила стратегію Ісламської Держави у 

Європі, що жахає своєю простотою: ісламістам не потрібні місяці на підготовку 

операції і детальне вивчення особливостей країни-мішені, оскільки їхня пропа-

гандистська діяльність дозволяє руками місцевих радикалізованих осіб досягти 

своїх цілей та дестабілізувати суспільство. Так, зростає кількість непланованих 

атак із застосуванням важкого транспорту та підручної зброї [5]. Цей феномен 

робить практично неможливою активну протидію терористичним акціям та 

змушує спецслужби лише пом’якшити їх наслідки. Тактичні прийоми, що вико-

ристовуються, в цілому впливають і на стратегію Ісламської Держави в регіоні. 

Характер останніх атак свідчить про повномасштабну терористичну війну, що 

змушує жителів Європи знаходитися в стані постійного страху від того, що 

керівництво Європейського Союзу не може забезпечити безпеку своїм громадя-

нам. Така стратегія сильно збільшує соціальну напругу в регіоні, в рамках якої 
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терористи намагаються довести відсутність ефективно працюючої системи без-

пеки [6].  

На сучасному етапі Ісламська Держава, котра традиційно використовува-

ла організовані атаки як головний інструмент боротьби, врахувала зростаючий 

супротив держав Заходу та в силу своєї нездатності координувати атаки перей-

шла до віддаленого контролю над своїми бійцями, користуючись у повній мірі 

сучасними інформаційними технологіями та посилюючи психологічний вплив 

на представників маргінальних прошарків європейського суспільства. Така 

стратегія є досить успішною, про що свідчать численні терористичні атаки в 

Європі, запобігти яким було практично неможливо. Зважаючи на швидке розпо-

всюдження даної проблеми держави Західної Європи оперативно почали ре-

формування та вдосконалення як національних систем безпеки, так і загаль-

ноєвропейської. В перспективі посилення системи безпеки змусить Ісламську 

Державу шукати нові шляхи діяльності та відповідно до нових умов змінювати 

свою стратегію.  
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Карвацький В.*  1

САУДІВСЬКА АРАВІЯ ТА ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: ПРОБЛЕМИ ЧИ 
ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОСИН? 

На фоні ізоляціоністського зовнішньополітичного курсу США та явного 

посилення ролі Китаю на чолі з Сі Цзіньпіньом, який  de-fakto отримав на пле-

нумі КПК право на довічне правління, змінюються, безумовно, і міжнародно-

політичні союзи. Старі гравці “Великої шахівниці” ( як позначав З. Бжезінський 

міжнародно-політичний простір) повинні шукати нових союзників серед коли-

шніх країн Третього світу. Захід нарешті усвідомив, що ХХІ ст. стане у певному 

сенсі “Азійським століттям”, і тому нині активно посилює з ним співпрацю. 

Цілком очевидно, що потенційні регіональні лідери також шукають нові зовні-

шньополітичні орієнтири для втілення своїх амбітних планів.  

Позначена зміна політичних векторів особливо гостро сьогодні відчутна 

як у Великій Британії, так і у Саудівській Аравії. За результатами референдуму 

Brexit Велика Британія до 2019 р. має остаточно вийти зі складу ЄС. Британія 

de-fakto буде виступати самостійним суб’єктом міжнародних відносин ( якому, 

до речі, потрібно розбудовувати нову систему союзів, щоби досягнути успіху). 

Британії ери post-Brexit  потрібні нові ринки, союзники та гроші ( і Саудівська 

Аравія знаходиться високо у списку бажань )[1]. З іншого боку, Саудівська Ара-

вія вже почала активну модернізацію та європеїзацію всіх сфер суспільного жи-

ття. Так, наприклад, Мухаммед бін Салман (МБС) – принц Саудівської Аравії – 

прагне перетворити королівство на країну “модерного ісламу”. Підґрунтям вка-

заних дій є план “ Vision 2030”, для здійснення якого потрібні інвестори та по-

літичні союзники. Для обидвох країн принципово важливими є зміни зовні-

шньополітичних курсів Білого дому. Через ізоляціонізм Трампа (вихід з Транс-

тихоокеанського партнерства та Паризької кліматичної угоди)   Британії треба 

шукати інших, окрім США, союзників. Політика Трампа безпосередньо впливає 

* Студент 1 курсу спеціальності «Міжнародні відносини»  
Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка 
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на політичні реалії Саудівської Аравії. Після провалу “політики двох 

опор” ( орієнтації США як на Іран, так і на Саудівську Аравію) та Ісламської 

революції в Ірані 1979 р. Саудівська Аравія стала традиційним форпостом США 

на Близькому Сході. Адміністрація Обами вела обережну політику щодо Сау-

дівської Аравії та схилялась до порозуміння з Іраном дипломатичними спосо-

бами. Трамп, навпаки, вважає, що  лише дипломатичних зусиль недостатньо для 

порозуміння з Іраном. Тому можна стверджувати: Трамп підбирає у свою ко-

манду антиіраністів, що підтверджується призначенням нового радника з нац-

безпеки - прихильника методу “превентивної війни”  радикального Джона Бол-

тона [2]. На цьому фоні США посилює зв’язки з Саудівською Аравією та Ізраї-

лем, свідченням чого є визнання Трампом Єрусалима як столиці Ізраїлю, та ві-

зит МБС до США. Але у  2020 р. Трамп  найбільш ймовірно покине Білий Дім,  

і політика США щодо Саудівської Аравії знову може кардинально змінитися. 

Останній же необхідні постійні союзники щонайменше до 2030.   

Британія та Саудівська Аравія є ідеальними партнерами один для одного. 

Хоча ( згадуючи зауваження лорда Пальмерстона: “У Британії немає постійних 

союзників та постійних ворогів, є тільки постійні інтереси”), можна бути впев-

неним, що співпраця з потенційним регіональним лідером та зростаючою еко-

номікою є надійним інтересом  для Лондона. Лондон шукає нові позаєвропей-

ські ринки для свого сектора послуг, а принц Мухаммед прагне переконати ін-

весторів, що його країна є толерантною, яка прихильно ставиться до взаємодії 

та співпраці [3]. Тоді зрозумілими видаються й цілі візиту МБС до Лондона 7 

березня 2018 р., під час якого майбутній очільник Саудівської Аравії зустрівся з 

прем’єром Британії Терезою Мей. Незважаючи на протеси у Британії та незадо-

волення з боку країн - ЄС щодо візиту принца, стратегічні інтереси для Британії 

все ж залишаються важливішими. Дії Мухаммеда  перетворилися на битву між 

тими, хто підтримує його політику, та тих, хто називає його "військовим зло-

чинцем". [4] Візит спадкоємця престолу вже охрестили одним з його найважли-

віших зовнішньополітичних кроків у 2018 році [5]. Також варто пам’ятати, що 

Саудівську Аравію та Британію пов’язує вже століття взаємної співпраці. Треба 
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наголосити, що Британія та Саудівська Аравія мають  спільного ворога – Іран. І 

хоча британський уряд заявляв, що не підтримує систему “proxy wars” – веден-

ня війни на іншій територій без вступу в конфлікт ( підтримка повстанців чи 

уряду, фінансування ), але, однозначно, у форматі перспектив Саудівська Аравія 

є кращим політичним гегемоном, аніж Іран. Проте, королівство розвивається у 

європейському напрямку, а у Ірані й надалі залишається теократична автократія. 

Головна мета Саудівської Аравії –  зруйнувати біполярний порядок на Близько-

му Сході. Скоріше за все, так і станеться: Іран не планує позбавлятись від своєї 

нафтової залежності, і в майбутньому Іран може спіткати “голландська хворо-

ба” та венесуельський сценарій розвитку економіки. Також, варто зауважити, 

що у контексті конфліктів на Близькому Сході важливими є економічні інтереси 

сторін. І хоча de-jure європейські уряди засуджують “proxy wars” Ірану та Сау-

дівської Аравії, de-fakto вони зацікавлені у продажу зброї у так звані гарячі то-

чки. Велика Британія є основним постачальником зброї до Саудівської Аравії. 

Але після Brexit Британія зіштовхнеться з новим викликом: вона буде змагатися 

з європейською збройною промисловістю [6]. І парадоксально – хоча Британія й 

виступає за експорт західних цінностей, все ж Вищий Суд визнав продаж зброї 

до країн Близького Сходу та Перської затоки повністю правомірним.  

Отже, якщо взяти до уваги всі вищезазначені фактори, то партнерство Са-

удівської Аравії та Великобританії видається ідеальним варіантом для обидвох 

країн. Видається, що партнерство країн найкраще спрацювало б за такою схе-

мою: Саудівська Аравія буде шукати інвестиції у Великобританії, але, нато-

мість, їй варто запропонувати інвесторам  реальні дивіденди від економічного 

зростання Саудівської Аравії [7]. Британія може стати головним інвестором та 

бенефіціаром програми “Vision 2030”, а Саудівська Аравія – гідним геополіти-

чним союзником.  
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ДИПЛОМАТІЯ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стельмухова Є.  2

КОНЦЕПЦІЇ ТА ЗАСОБИ ДИПЛОМАТІЇ КНР В ЛАТИНСЬКІЙ 

АМЕРИЦІ 

Актуальність дослідження обумовлена зростанням уваги до Китайської 

Народної Республіки та її дипломатичної діяльності. На прикладі взаємодії з 

країнами Латинської Америки можна прослідкувати застосування певних ди-

пломатичних засобів та концепцій. 

Політична дипломатія. Першим підходом, що успішно застосовується 

КНР, є «Пекінський консенсус» (“Beijing consensus”). Ця формула допомагає 

Китаю заручитися підтримкою країн Латинської Америки і водночас протистоя-

ти США. Для налагодження відносин та реалізації своїх цілей у рамках даного 

підходу Китай, наприклад, не визнає чи навіть ігнорує санкції США, накладені 

на деякі країни південноамериканського континенту за порушення прав людини 

та з інших політичних причин [1].  

Наступним інструментом здобуття значного впливу в латиноамерикан-

ському регіоні є самітова дипломатія. Цей підхід є однією з найбільш надійних 

стратегій встановлення відносин [1]. В той час як провідні лідери КНР прово-

дять зустрічі з зарубіжними партнерами, вони очікують таких же зустрічей з ко-

легами на своїй території. Лідери підтримують дипломатію, що базується на 

одностайності та згоді; за допомогою такого підходу нації відповідних країн 

прагнутимуть співпрацювати на погоджених умовах.  

Наступним засобом встановлення дружніх відносин з країнами Латин-

ської Америки є двосторонній підхід. Китай має низку певних цілей щодо дер-

жав цього регіону, досягти яких можна лише на двосторонньому рівні. Найго-

ловнішою ціллю вважається відновлення та пожвавлення політичних зв’язків 
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усіма можливими засобами (зокрема за допомогою зустрічей на найвищому 

рівні) з країнами, з якими вони з тих чи інших причин погіршилися [1]. Нази-

ваючи їх своїми партнерами, Китай тим самим вдається до спроби захистити 

свої життєво важливі національні інтереси шляхом переговорів на двосторон-

ньому рівні. Засновуючи таке партнерство на 5 принципах мирного існування, 

що у свою чергу спираються на обопільність та взаємність, КНР розцінює спів-

робітництво на двосторонньому рівні як найбільш дієвий дипломатичний підхід 

до втілення своїх національних інтересів закордоном. 

Стратегія «виходу в світ» за останні роки стала стимулом, що спонукає 

Китай до покращення відносин з країнами Латинської Америки та країнами, що 

розвиваються. Ця стратегія пропонує реабілітацію та правове обґрунтування 

спробам КНР стати повноправним учасником економічних відносин, зокрема 

через інвестиції в ті країни, з якими вдалося стабілізувати та покращити відно-

сини унаслідок зустрічей глав держав на вищому рівні та на інших рівнях дво-

сторонньої співпраці.  

Також у китайській дипломатії існує особливий вид дипломатії, що має 

назву «дипломатія червоних ліній». У цьому випадку, Китай займає особливо 

жорстку позицію щодо певного ряду проблем (як внутрішніх, так і міжнаро-

дних) [3].  

Культурна дипломатія. Одним з важливих інструментів для просування 

«м'якої сили» китайської дипломатії служать Школи Конфуція. Ці школи були 

створені з метою ознайомлення народів різних країн світу з китайською мовою і 

культурою і розвитку дружніх зв'язків між Китаєм і світовою спільнотою [2]. 

Основним завданням даних освітніх установ є сприяння подальшому зміцнен-

ню культурного і мовного пізнання Китаю, розвитку дружніх відносин між Ки-

таєм і іншими країнами, стимулювання розвитку світового культурного різно-

маніття та внесення вкладу у розбудову гармонійного суспільства. Вже діють 

128 інститутів та 568 класів Конфуція. Зокрема, багато таких закладів діють у 

Мексиці, Аргентині та Бразилії. 

На початку XXI століття в Китаї особливого поширення набула концепція 

комплексної міці держави як противага американській концепції м’якої сили. В 
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основі концепції лежить ідея про збалансований, гармонійний розвиток КНР у 

всіх сферах [3]. Концепція передбачає поширення гуманітарного, культурного 

впливу країни закордоном, привабливості китайської моделі розвитку, високий 

рівень науково-технічного та економічного розвитку. Саме з такими ідеями КНР 

почала співробітництво з країнами Латинської Америки.  

Дипломатія миру. Теорія «гармонійного світу» розроблена головою КНР 

Ху Цзіньтао. Теорія «гармонійного світу» підтримує побудову «гармонійної» 

Азії і «гармонійного світу», сприяння миру, розвитку і кооперації у всьому світі, 

розширення і розвиток міжнародних зв'язків   Китаю [5]. У контексті створення 

«гармонійного суспільства» і «гармонійного світу» особливе місце відводилося 

наукової концепції розвитку. Суть її полягала у всебічному, гармонійному і ста-

лому розвитку при єдиному і комплексному плануванні, орієнтованому на лю-

дину, що виступає як головний центр і основа цієї концепції.  

Також уваги заслуговує концепція «мирного підйому». Відповідно до цієї 

концепції, Китай продовжив слідувати соціалізму з китайською специфікою при 

одночасній участі в економічній глобалізації та збереженні мирного міжнаро-

дного оточення [3]. Іншими словами, дещо змінилися пріоритети КНР: від зосе-

редження на внутрішніх реформах до посилення своїх світових позицій. 

Китай значно активізувався на міжнародній арені: від розв’язання ряду 

територіальних розбіжностей до зміцнення міждержавного співробітництва, в 

тому числі у військово-технічній галузі [4]. У 2004 році поняття «мирний під-

йом» було замінено на «мирний розвиток». У цілому, «мирний розвиток» про-

довжує курс на встановлення добросусідських відносин і готовність нести 

«міжнародну відповідальність». 

Таким чином, у дипломатичній практиці КНР спостерігаються наступні 

тенденції:1) прагнення утвердити себе як глобальну державу, що впливає на пе-

ребіг процесів у світі, за допомогою політичних засобів дипломатії; 2) пошири-

ти свій вплив та здобути якомога більше прихильників серед держав, в тому 

числі серед країн Латинської Америки; 3) переконати інші держави у прагненні 

мирного розвитку та миролюбній політиці, і залучити їх до співпраці на мирних 

засадах. 
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Шевелєва А.  3

ФЕНОМЕН ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЄДНОСТІ ЄС 

Європеїзація – це багатокомпонентний процес, що формувався протягом 

багатьох століть. [1] Він містить чотири базові компоненти: безпековий, еконо-

мічний, політичний, культурний. Ці компоненти є головними каналами, через 

які ЄС “постачає” зміни всередину держав, здійснюючи адаптацію, гармоніза-

цію і уніфікацію. З цих областей європеїзація може поширюватись в суміжні 

галузі - за схожою логікою розподіляється і компетенція ЄС, джерелом якої ви-

ступають держави-члени, котрі делегують власні повноваження Союзу. [2] 

В політичній думці ХХІ ст. можна виділити три підходи до визначення 

“європеїзації”. Перший підхід – завантаження (“top down” або “downloading”): в 

рамках цього підходу європеїзація полягає в розповсюдженні європейського на 

національний рівень, включення “європейського” в “національне”. Вона є ре-

зультатом європейської політики, яка проводиться задля вироблення основ для 

спільної політики. Другий підхід – нормативний, згідно з яким європеїзація є 

процесом створення, розповсюдження та інституціоналізації формальних та 

неформальних правил, процедур, політичних парадигм, способів та підходів до 

управління, вірувань та спільних норм, які визначаються в процесі вироблення 

спільної політики, і після чого послідовно втілюються в національну іденти-

чність, політичні структури та державну політику. В цьому контексті європеїза-

ція є результатом взаємодії державних політик держав-членів ЄС. Третій підхід 

– пристосування або адаптація, згідно з яким європеїзація є сукупністю процес-

сів інституційної та адміністративної адаптації стратегій, що проводяться під 

час європейського будівництва. Таким чином досліджуються зміни на націо-

нальному та європейському рівнях, які створюють сприятливу основу для про-

ведення європеїзації; за мету ставиться вироблення рішень на обох рівнях за 
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схемою “проводити державну політику, інкорпоруючи в неї європейські питан-

ня”.  

На сучасному етапі існування ЄС виникає важливе питання в розрізненні 

понять європеїзації та європейської інтеграції. Європейська інтеграція – це вза-

ємодія двох рівнів – національного та європейського, яка може відбуватись 

зверху-вниз (top-down) та знизу-вверх (bottom-up). [3]  

Суть взаємодії відповідає процесу завантаження і полягає у взаємозале-

жних змінах двох рівнів. Європеїзація також є взаємодією двох рівнів – націо-

нального та європейського. Проте ця взаємодія може відбуватись лише в одному 

напрямі – зверху-вниз (top-down), таким чином здійснюючи європеїзацію на-

ціонального рівня, але не викорінюючи його цілком. Головним правилом, яке 

забезпечує життєспроможність європеїзації є поєднання національних та за-

гальноєвропейських інтересів, а не виключення національних інтересів євро-

пейськими чи навпаки.  

Європеїзація може мати місце за умови наявності “невідповідності”.  Так 

як суть європеїзації полягає в процесі адаптації, національний устрій має не 

відповідати або суперечити європейському устрою. Так з’являється закономір-

ність “адаптаційного тиску”: чим більша невідповідність між національним та 

європейським устроями, тим сильнішим буде адаптаційний тиск, а згодом – і 

трансформаційний ефект. Для швидкого розуміння процесу європеїзації доціль-

но вивести наступну формулу: “Н = кАТ = уСТ”, - де Невідповідність дорівнює 

Адаптаційному Тиску (з відповідним коефіцієнтом) та дорівнює Ступеню 

Трансформації (з відповідним коефіцієнтом). Така формула буде дійсною тільки 

для взаємодії “top-down”. Коефіцієнти відповідають умовам, які різняться в за-

лежності від етапу інтеграції.  

В процесі європеїзації держави можуть обирати, чи хочуть вони користу-

ватись можливостями цього процесу та давати згоду на відповідні обмеження, а 

вихідною точкою є національні інтереси. Проте завжди існує можливість раціо-

нального вибору, котрий походить на примусово-добровільний вибір. Встанов-

лені загальноєвропейські правила, норми, законодавство, багатосторонні угоди 

та договори – це інструменти тиску, які забезпечують процес впровадження єв-
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ропейських традицій на національному рівні.  В цьому процесі є дві необхідні 

умови: агенти змін або нормативні агенти, які переконують держав-учасниць в 

доцільності адаптації та у необхідності перегляду національних інтересів, аби 

вони могли відповідати загальноєвропейським, та політична культура, в якій 

працює існуючий авторитет. [4] Європеїзація дозволяє ЄС провадити власну 

особливу політику в регіоні – це конкретно європейська політика, названа “ме-

тодом спільноти” (méthode communautaire). [5] У тих випадках, коли існують 

умови для застосування згаданої формули “Н = кАТ = уСТ”, здійснення євро-

пейської політики набуває найпростішого вигляду впливу. На чолі європеїзації 

стоять європейські інститути, які можуть впливати, через державні інститути, 

на формування національної політики, а право ЄС перетворюється на загально-

державне право, що замикає держави в самому Союзі. Європейський Суд є 

складовою частиною моторного механізму європеїзації та джерелом можливо-

стей розширення сфер діяльності ЄС. Так, Європейський Суд виступає каналом 

проникнення європейського права в національне, закріплюючи в останньому 

європейські норми. В іншому випадку, національні актори можуть, завдяки Єв-

ропейському Суду, відстоювати свої інтереси, посилаючись на європейське пра-

во, самостійно сприяючи європеїзації національного права. [6] 

За допомогою таких складних багаторівневневих та різносекторальних 

механізмів функціонування ЄС відбувається залучення держав-членів до євро-

пейської системи та спричиняється їх європеїзація. [7] 

Європеїзація залишається відкритим питанням і до сьогодні, що робить її 

перспективним напрямом проведення наукових досліджень, зокрема з викори-

станням нестандартних методів аналізу, адже в процесі проведення досліджен-

ня стало зрозуміло, що через багатокомпонентність процесу європеїзації стан-

дартні методи аналізу можуть бути недостатніми для справедливих висновків.  
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Краєв О.  4

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ НОВОГО ТИПУ  
(НА ПРИКЛАДІ ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ТА НАГОРНО-КАРА-

БАХСЬКОГО) 

Утворенню конфліктних ситуацій на території багатьох республік коли-

шнього Радянського Союзу посприяли такі фактори: вакуум влади; прихід но-

вих владних еліт; невідповідність існуючих кордонів етнічному, релігійному та 

національному складу населення. Свій внесок в подібну фасилітацію конфлі-

ктних ситуацій відіграла і етнічна політика Радянського Союзу, яка в своїй су-

тності враховували лише поточні політичні чи адміністративні потреби [1].  

Придністровський та Нагорно-Карабахський конфлікти являють собою 

доволі яскравий приклад конфліктів нового типу – опосередкованих, деклара-

тивних, таких, що переслідують далекоглядні геополітичні цілі під виглядом 

стандартної етнічної суперечки. Нагадуємо, що конфлікт нового типу – це 

гібридний конфлікт, який характеризується застосуванням широкого спектру 

невійськових засобів, активною інформаційною кампанією з фактично пропа-

гандистськими цілями та частим застосуванням неофіційних збройних форму-

вань.  

Значний вплив третьої сторони на життя ННД (як із заходу, так і зі сходу), 

особливо в період їх становлення на початку 1990-х років, розширює суб’єктне 

поле будь-якого конфлікту, який має місце в регіоні, роблячи його вирішення та 

врегулювання його наслідків актуальною і важливою темою подекуди світового 

масштабу.  

Участь третьої сторони у врегулюванні конфлікту в обох випадках висту-

пає майже в однаковому форматі: надання форуму для переговорів; розробка 

первинних планів для створення спільного підґрунтя(дорожньої карти, плану, 

або банально пакету пропозицій обом сторонам) для проведення продуктивних і 

Студент 4 курсу спеціальності «Міжнародні відносини» 4

Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка 
Науковий керівник: к.п.н., доц. Ковтун О.Ю.

!22



предметних переговорів; заклики (а іноді і практичні заходи) до встановлення 

режиму припинення вогню [2].  

В той же час і недоліки такого формату були фактично однаковими. Прак-

тична імплементація рішень була на низькому рівні через явну неспроможність 

сторін піти на компроміс і відсутність механізму примусу у сторони-медіатора. 

Окрім того, режим припинення вогню імплементувався скоріше як де-юре іс-

нуюча підготовча фаза для нової атаки, а через брак соціальних та економічних 

служб відповідного характеру цивільне населення регіону не могло цілком ви-

користати наданий час.  

Формати вирішення конфліктів цілком відповідали стандарту функціону-

вання регіональної системи міжнародних відносин, проте не були довершеними 

[3]. У випадку із Придністров’ям формат «5+2» знову таки створював лише діє-

вий форум для обговорення та перемовин конфліктуючих сторін. В той же час 

запропоновані формати вирішення через регіональні інститути (СНД та ОБСЄ) 

давали результат лише у виражені загальної уваги нових незалежних держав до 

проблем регіонального значення, а за недовершеного механізму функціонуван-

ня військового контингенту СНД не давав можливості застосувати і цей інстру-

мент. Однак, питання про застосування військового контингенту для вирішення 

чи медіації будь-якого з конфліктів ще є полем для активних дискусій. 

В подальшому обидва конфлікти, які на сьогодні характеризуються як за-

морожені, ще залишаються актуальним питанням безпеки на пострадянському 

просторі. По-перше, наразі відсутні дієві формати вирішення протиріч (факти-

чно, по обом ситуаціям продовжується поглиблення і розширення раніше існу-

ючих форматів перемовин). По-друге, позицій сторін конфлікту досі є протиле-

жними і ймовірність початку предметних перемовин і тим паче взаємних по-

ступок достатньо мала. До того ж наразі відсутня політична фігура із доста-

тньою політичною волею та впливом у регіоні, яка змогла б зробити вирішаль-

ний внесок у вирішення будь-якої з цих криз [4]. 

Зважаючи на загострення у зонах конфлікту останніх років може скласти-

ся враження, що сторони досі не відкидають варіанту збройного вирішення 

протистояння (що, до речі, було у 2017 році офіційно визнано МЗС Азербай-
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джану). Однак у випадку поновлення активної фази конфлікту основним факто-

ром для протиборчих сторін буде участь Російської Федерації, яка на сучасному 

етапі очевидно також буде готова активно прийняти участь у протистоянні. При 

цьому важливим залишається аспект формату та глибини її залучення: якщо у 

випадку із Придністров’ям ситуація більш ніж очевидна, то у питанні Нагірного 

Карабаху об’єм входження Російської Федерації у конфлікт залишається дис-

кусійним питанням. 
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Вартовник І.  *

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА США-АСЕ-
АН 

Відносини між США та АСЕАН встановилися у 1977 р., коли було розпо-

чато формат діалогового партнерства, яке передбачало обмін поглядів з політи-

чних та безпекових питань. Еволюція даного формату сталася на третьому самі-

ті АСЕАН-США у Куала-Лумпурі 21 листопада 2015 р., де було прийнято 

спільну заяву про стратегічне партнерство між зазначеними сторонами, що від-

ображало зацікавленість США у довготерміновому співробітництві з країнами 

ПСА [1]. Щодо власне проблем та перспектив співробітництва АСЕАН та 

США, то варто виділити два рівні взаємодії: двосторонній між США та окре-

мою країною АСЕАН та між США та АСЕАН як регіональною організацією. 

Взаємодія на рівні країн залишається важливою складовою пожвавлення 

відносин держав ПСА із США, особливо з огляду на все більше значення безпе-

кових проблем. Так, загроза з боку КНР у Південно-Китайському морі створює 

небезпеку для Філіппін, Таїланду, Сінгапуру, Брунею, Малайзії Таїланду , Індо-

незії та Камбоджі, оскільки може призвести до суттєвого кількісного та якісно-

го переважання китайської морської сили в ПСА, тому військове співробітни-

цтво із США залишається важливим для вищезазначених країн і може посилити 

роль останньої в регіоні [2]. Наприклад, у серпні 2015 р. Філіппіни попросили 

допомоги США щодо переоснащення та заміни їх особового складу у Південно-

Китайському морі, тому що вони зіштовхнулися з морською агресією Китаю, а 

В’єтнам того ж року отримав військову допомогу від США у вигляді пакету 

програм з морської безпеки сумою 18 млн доларів США[3] . 

Крім того, Філіппіни активно здійснювали програми двосторонніх вій-

ськових навчань із США, які включали морські десантні навчання («ФІБЛЕКС 

16») у вересні 2015 р. та  «КАРАТ» («Співробітництво з підготовки та навчань 

на морі»), що проводилися поблизу острову Палаван у липні 2015 р. [3]. Таке 
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співробітництво свідчило про високий рівень впливу США на дану країну, що 

змінилося з приходом Родріго Дутерте до влади у 2016 р., що негативно позна-

чилося на двосторонніх відносин, особливо у гуманітарній сфері. Незважаючи 

на значну співпрацю у безпековій та військовій сфері, допомога США не поши-

рюється на всі країни, які входять до АСЕАН, що негативно може позначитися 

на впливі США в ПСА. Це частково пояснюється принциповою позицією США 

щодо дотримання прав людини, які порушуються в таких країнах як М’янма, 

Лаос , Філіппіни та Бруней, проте США слід враховувати той факт, що КНР 

здійснює співпрацю з усіма державами ПСА[ 2], тому, наприклад, допомога у 

військовій модернізації та проведення військових навчань сприятиме створенню 

атмосфери довіри до США в ПСА та посиленню їх ролі в цьому регіоні. Дана 

теза підтверджується новою національною стратегією безпеки США за грудень 

2017 р., де йдеться про те, що важливими союзниками США залишаються Фі-

ліппіни й Таїланд, у той час як все більшого значення набувають В’єтнам, Індо-

незія, Малайзія та Сінгапур як партнери у сфері економіки та безпеки із зазна-

ченням того, що США допоможуть цим шістьом країнам стати конкурентно-

спроможними морськими державами [4]. Проте відсутність Брунею, М’янми, 

Камбоджі та Лаосу свідчить про неготовність США жертвувати своїми принци-

пи дотримання прав людини, що дає карт-бланш КНР на посилення позицій у 

цих країнах.  

На рівні відносин США з АСЕАН як регіональною організацією варто 

констатувати значний поступ у офіційних зносинах, оскільки вони набули стра-

тегічного значення, про що також вказано у вищезазначеній стратегії, зокрема у 

центральній ролі АСЕАН в регіональній архітектурі АТР та дотриманні поряд-

ку, що ґрунтується на мирі [4]. Крім того, АСЕАН важлива для США з огляду на 

те, що вона четвертий найбільший ринок американського експорту [2], проте 

негативним фактором є відсутність угод про ЗВТ з країнами-членами Асоціації, 

що знову-таки надає перевагу КНР в економічному плані. Також, як вже зазна-

чалося, питання прав людини та дотримання свобод залишається доволі важли-

вим. Так, у США не задоволені ефективністю Міжурядовою комісією АСЕАН з 

прав людини [2], зате це механізм, який сприяє просуванню демократії та захі-
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дних цінностей, що важливо для зміцнення «м’якої сили» США у ПСА. Проте 

другорядність гуманітарної сфери  для чинного американського президента До-

нальда Трампа може у довготерміновій перспективі послабити відносини з 

АСЕАН та посилити позиції КНР, оскільки недостатня увага до даної області 

співробітництва збільшуватиме «розрив» у цінностях між США та АСЕАН в 

цілому. 

Крім цього, на поглиблення співробітництва спрямований  один з остан-

ніх проект «Зв’язок США-АСЕАН», про початок якого повідомили на саміті 

АСЕАН-США у Саніленді в лютому 2016 р. Він включає 4 напрямки, а саме: 

«діловий зв’язок», спрямований на підтримання комерційних відносин між 

США та АСЕАН і допомогу реалізації заходів Економічної спільноти АСЕАН; 

«енергетичний зв’язок», націлений на розвиток чистої енергетики та енергети-

чної безпеки Асоціації; «інноваційний зв’язок», мета якого підтримка та пряме 

співробітництво з підприємцями ПСА; «політичний зв’язок», що має на меті 

розвиток політичного середовища для пожвавлення торгівлі,  інвестицій, інно-

вацій та сприяння сталому економічному розвитку [5]. Значення цього проекту 

доволі велике, якщо враховувати, що він сприятиме зростанню економічної вза-

ємодії країн-членів АСЕАН та США, що зможе збільшити вплив останньої на 

регіон та сприяти укладанню  регіональних торгівельних угод, наприклад, про 

ЗВТ, яких між цими сторонами не існує. 

Отже, партнерство АСЕАН-США активно розвивається, при тому, що 

США не підриває ролі АСЕАН як міжнародної організації, а навпаки розвиває з 

нею стратегічні відноси та підтримує багато спільних ініціатив, які стосуються 

політико-безпекових, економічних та соціально-культурних питань, серед яких 

найамбітнішою є «Зв’язок АСЕАН-США».  
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Бродяк А.  5

ДИПЛОМАТІЯ США В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ ЗА ПРЕЗИДЕНТ-
СТВА БАРАКА ОБАМА 

Географічна близькість забезпечила міцні зв'язки між Сполученими Шта-

тами та регіоном Латинської Америки, який вже протягом століть відіграє клю-

чову роль для економічних, політичних та безпекових інтересів США. Тради-

ційно Західна півкуля була центром сфери впливу саме Сполучених Штатів, 

проте на сьогодні Латинська Америка стає все більш незалежною від Вашинг-

тону. Швидке та потужне економічне зростання посилило впевненість країн Ла-

тинської Америки у їх здатності вирішувати власні проблеми. Регіон диверси-

фікував свої економічні та дипломатичні зв'язки з країнами поза межами регіо-

ну. Враховуючи той факт, що американський вплив у півкулі стикнувся з без-

прецедентними викликами, адміністрація Б. Обами зрозуміла, що США повинні 

адаптуватися до все більш глобалізованої епохи в міжнародних відносинах, аби 

і надалі володіти статусом наддержави.  

Вашингтон розглядає даний регіон як критично важливий для протидії 

транснаціональним проблемам, таким як енергетична безпека, зміна клімату, 

злочинність, торгівля наркотиками та охорона здоров'я. І хоча Латинській Аме-

риці в зовнішньополітичній стратегії Б. Обами не відводилось пріоритетне міс-

це, проте США і надалі намагались втримати регіон у своїй сфері впливу. Курс 

адміністрації президента був спрямований США на залучення до співпраці 

країни Західної півкулі, розуміючи усю контрпродуктивність зусиль щодо ізо-

ляції держав, з якими Сполучені Штати мають напружені стосунки.  

Однією з особливостей зовнішньої політики Б. Обами стала відмова від  

єдиного підходу, що охоплював би всю Латинської Америки в цілому. Натомість 

пріоритетними було виділено наступні регіони: Мексика та найближчі сусіди 

Сполучених Штатів у Центральній Америці та Карибському басейні; Бразилія - 
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найбільша і найпотужніша країна регіону; держави Андського хребта; і Куба – 

питання, що вже давно вимагало від Вашингтону вироблення нової політики. 

Адміністрація Б. Обами також зрозуміла, що прогрес у вирішенні ключових пи-

тань, які стосуються відносин США з Латинською Америкою - імміграція, нар-

котичні засоби, незаконна торгівля, - вимагатиме значних зусиль як від держав 

регіону, так і від Сполучених Штатів. Вашингтон почав визнавати, наприклад, 

роль, яку США зіграли у розвитку торгівлі наркотиками та пов'язаного з нею 

руху зброї та грошей [1]. 

Адміністрацією Б. Обами було висунуто заяви про перенесення уваги на 

економічну співпрацю в американсько-мексиканських відносинах, та питання 

безпеки однаково залишилось ключовим фактором, що визначав стан американ-

сько-мексиканських відносин. Мексика – це держава, з якої постачається най-

більша частка наркотиків, що надходять в США [2]. Окрім власних наркокарте-

лів, тут функціонують і численні злочинні групи з Центральної та Південної 

Америки, що використовують Мексику як країну-транзитера. І хоча був дося-

гнутий прогрес з багатьох питань двостороннього співробітництва, але, мабуть, 

найважливіше питання для Мексики - значна імміграційна реформа в США - 

було відкладене, оскільки Конгрес США був більше зосереджений на гострих 

внутрішніх проблемах, а саме створення робочих місць та реформа системи 

охорони здоров'я 

У відносинах з Кубою, в рамках нової політики, Сполучені Штати пра-

гнули посилити свою присутність на острові і продовжували підтримувати ку-

бинську опозицію. Та Вашингтоном була зроблена ставка на довгострокову 

стратегію, спрямовану на зміну кубинського режиму саме через використання 

інструментів «м'якої сили» та тісне економічне співробітництво Частково Б. 

Обама був вимушений піти на такий крок і розпочати масштабну «кубинську 

відлигу», адже VI саміт Америк був провальним для американської дипломатії 

[3].   

Час від часу двосторонні зв'язки з Бразилією були напруженими, оскільки 

відмінні національні інтереси та незалежна зовнішня політика обох країн періо-

дично призводили до розбіжностей. Так, наприклад, уряд Сполучених Штатів 
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був занепокоєний бразильською опозицією міжнародним зусиллям, спрямова-

них на дипломатичну ізоляцію Росії після анексії Криму та відмовою країни 

відкрито критикувати зусилля венесуельського уряду по викоріненню політи-

чного інакомислення. Особливе погіршення відносин було зумовлене скандалом 

щодо прослуховування Агенством національної безпеки США телефонних роз-

мов Д. Русеф та шпигунством за діяльністю «Petrobras», а також небажання 

Сполучених Штатів підтримати прагнення Бразилії отримати постійне місце в 

Раді Безпеки [4]. Втім, обидві прагнули відбудувати та налагодити стосунки. 

Загалом, під час перебування на посаді Б. Обами основна увага приділя-

лась вибудовуванню саме двосторонніх відносин з країнами Латинської Амери-

ки. Б. Обама відмовився від підходу «хто не з нами, той проти нас», підтрима-

ного попередніми адміністраціями США, надаючи перевагу виваженому діало-

гу з країнами різних політичних орієнтацій. Часті зустрічі відбувались з країна-

ми G20, такими як Аргентина, Бразилія та Мексика, поступово було здійснені 

кроки для співпраці з Кубою та Венесуелою. І хоча за президентства Б. Обама 

було дещо змінені давні політики в регіоні (ембарго Куби, «війну з наркотика-

ми»), його адміністрація не змогла якісно переосмислити чи повністю їх скасу-

вати, незважаючи на всю напруженість, яку вони спричиняють в Латинській 

Америці. 

Подальші кроки США мають зосереджуватись не лише на покращенні 

відносин з Кубою, але й з іншими країнами Латинської Америки. Допомога 

Мексиці в забезпеченні верховенства права та активізація її економічної інте-

грації з США повинні бути пріоритетними для Вашингтона. Так само і поглиб-

лення зв'язків з країнами Тихоокеанського Альянсу, чиї уряди поділяють як цін-

ності, так і політику США. Логічною є подальша співпраця з Бразилією, врахо-

вуючи розмір країни; її нинішні проблеми не применшують її сильні сторони, 

такі як міцна сільськогосподарська галузь, значна кількість запасів енергії та 

дедалі більш стабільна демократія. 
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Казмазовська О.  6

ДИПЛОМАТІЯ ФРН СТОСОВНО КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ 
ГРУПИ У 1990-Х РОКАХ 

 Взаємовідносини ФРН і Вишеградської четвірки пожвавилися після руй-

нування біполярної системи. Зовнішня політика країн Вишеградської групи у 

даний період формувалась головним чином у європейському напрямку. Всі вони 

поділяли мету увійти в процеси європейської інтеграції.  

З усіх держав Вишеградської групи найбільш суперечливими і непрости-

ми були відносини Німеччини і Польщі. Джерелом цього були історичні момен-

ти, пов’язані з Другою світовою війною. У 1990 р. між цими державами було 

підписано договір про врегулювання лінії кордону, що допомогло зняти напру-

ження у взаєминах. Остаточного порозуміння країни досягли з підписанням ні-

мецько-польського договору, у якому йшлося про сприяння ФРН прагненням 

Польщі рухатись у європейському напрямку. 

Польща мала найбільший торгівельний оборот з Німеччиною. Але, разом 

з тим, не можна не відмітити, що їхнім відносинам був властивий певний рівень 

асиметрії. Польща була зацікавлена в ФРН набагато більше, ніж ФРН в Польщі. 

Але слід сказати, що важливим стимулом для співпраці Німеччини з Польщею 

стало те, що Німеччина не була зацікавлена у сусідстві з країнами з набагато 

нижчим рівнем розвитку, адже негативні наслідки цього могли дестабілізувати 

внутрішню ситуацію в самій Німеччині.   

Активно розвивалися і їхні взаємовідносини в сфері культури – у 1997 р. 

була укладена угода про культурну співпрацю.   

Щодо відносин ФРН та Чехії, то передумовою їх налагодження стало 

створення комісії, до складу якої увійшли представники цих двох держав, яка 

займалася історичними питаннями. А вже у 1992 р. було підписано договір 

щодо кооперації в деяких аспектах політики і економіки. Як і у випадку з По-
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льщею, Німеччина мала сприяти реалізації курсу Чехії на євроінтеграцію, од-

нак, у взаємовідносинах існував ще один суперечливий момент, який підписан-

ня вищезгаданого договору не вирішило – питання німців з Судетів. Зусилля 

щодо його врегулювання були втілені в угоді 1997 р. У ній йшлося про взаємне 

примирення – ФРН вибачилася за змову у Мюнхені, а Чехія – за депортацію 

німців з Судетів.  

У взаєминах ФРН та Словаччини у даний період не існувало суттєвих не-

порозумінь або конфліктів. Важливим кроком у зміцненні двосторонніх відно-

син цих двох держав стало підписання угоди про дружбу 1992 р. У ньому йш-

лося про розвиток взаємин на основі кооперації. Для Словаччини у відносинах з 

ФРН принципово важливим було питання входження у європейські структури. 

Тому суттєвим для розвитку двосторонніх відносин між цими країнами був при-

їзд до Словаччини голови МЗС ФРН Кінкеля, під час якого він урочисто прого-

лосив, що Німеччина буде всіляко сприяти входженню держави у європейські та 

євроатлантичні структури. 

З відносин з усіма цими чотирьома державами, відносини ФРН і Угорщи-

ни були найкращими. Перш за все, у минулому у них не було жодних взаємних 

конфліктів. По-друге, саме Угорщина стала тією країною, що забезпечила 

прохід тисяч громадян Німецької Демократичної Республіки, що прагнули по-

трапити до Західної Німеччини. 

Угода, що регулювала їхні відносини на двосторонньому рівні, була під-

писана у 1992 році, і, подібно угодам з іншими членами Вишеградської четвір-

ки, в ній проголошувалася обіцянка ФРН сприяти європейській інтеграції 

Угорщини, що на той момент було одним із найактуальніших інтересів держави.  

За допомогою Німеччини, троє з членів Вишеградської групи – Чехія, По-

льща та Угорщина увійшли до складу впливової європейської організації - Ради 

Європи.  

Отже, на основі вищезазначеного можна зробити висновок, що у 1990-х 

роках були модифіковані концептуальні основи зовнішньої політики ФРН по 

відношенню до Вишеградської четвірки. Німеччина остаточно відмовилась від 

політики з позиції сили і зробила акцент на розвитку політичного, економічного 
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і військового співробітництва. Разом з цим, Німеччині було важливо усунути 

проблемні питання у взаємовідносинах, зумовлені, головним чином, історично. 

Слід зазначити, що на той момент взаємини ФРН і Вишеградських держав 

розвивалися головним чином на двосторонній основі. По-перше, так Німеччині 

було легше працювати з цими державами у напрямку розширення ЄС. По-друге, 

це було зумовлено асиметрією у взаєминах з Німеччиною (взаємини Німеччини 

з Польщею і Чехією були більш складними, ніж з Словаччиною та Угорщиною). 

По-третє, на той момент недостатнім був рівень координації власне між Више-

градськими державами. Кожна держава прагнула реалізувати власні гео-

політичні цілі, деколи за допомогою можливостей Європейського Союзу.  
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КРАЇНОЗНАВСТВО 

Колядич К.  *

НОВІ ВИКЛИКИ «ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА» ДЛЯ РЕСПУБ-

ЛІКИ ІНДІЇ 

На відміну від «колишнього опікуна» Південної Азії Великої Британії, 

що налагоджує зв’язки через Співдружність Націй, Індія, як геополітичний осе-

редок регіону, вибудувала «політику сусідства», що є критично важливою як 

для реабілітації іміджу «індійської доктрини Монро», так і для збереження в 

ареалі «виключної зони» інтересів офіційного Нью-Делі низки регіональних 

держав із сухопутним чи океанічним кордоном – Афганістану, Пакистану, Не-

палу, Бангладеш, Бутану, Шрі-Ланки, Мальдівських та Сейшельських островів,  

а також Маврикію.  
• Пакистан залишається основною загрозою для Індії [2, 4]. Оскільки 

метод «пряника» у двосторонніх відносинах виявився недієвим, Індія зверта-

тиметься і до стратегічної «палиці» (інд. danda), на кшталт тієї, яка у планах 

для підсилення взаємозалежності з Китаєм. 
• Афганістан. Завдяки підтримці Індією «демократичної» амери-

канської лінії не дивно, що уряду Н. Моді вдалося якнайкраще налагодити 

комунікацію з безпартійним лідером офіційного Кабула Ашрафом Гані. Окрім 

низки двосторонніх візитів і найбільшої серед країн субконтиненту допомоги 

(2 млрд дол. США) на реконструкцію та розвиток, Афганістан вбачає у Нью-

Делі стратегічного регіонального партнера в освітній галузі, альтернативу 

Пакистану та противагу КНР, а також донора з відбудови транспортної інфра-

структури , що відкриває Бхарату вільний доступ до Центральної Азії [6].   7
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• Допомога після землетрусу в 2015 р. позитивно вплинула на коопе-

рацію з Непалом. Однак утиски етнічних меншин у районі рівнини Тераї піс-

ля прийняття нової Конституції, зумовили введення Індією неофіційної еко-

номічної блокади проти гірської країни та спричинили гуманітарну кризу. 

Цим у своїх інтересах скористалася КНР [10]. Чи вдасться офіційному Нью-

Делі налагодити дружні стосунки, враховуючи перемогу коаліції лівих сил у 

Непалі на чолі з Б.Д. Бхандарі, – є питанням, яке без значних поступок вирі-

шене не буде. 
• Королівство Бутан до 2007 р. варто вважати природнім сателітом 

Індії. Зближення з КНР, з котрою Бутан не має дипломатичних зносин, Індія 

розцінила як зраду принципам gyagar («Індія − свята земля»). Втім, закупівлю 

20 китайських автобусів не можна порівняти із 95% експорто- та 75%  імпор-

тозалежністю від Індії [12]. Подальший стан відносин залежатиме від ін-

дійської готовності відмовитись від втручання в агророзвиток Бутану, оста-

точної згоди на ст.2 Дружньої угоди   та непохитності у боротьбі за Доклам із 8

НВА, яку за словами спікера Міноборони КНР У Цяня, «важче похитнути, 

аніж гори». 
• Завдяки делімітації кордонів у 2014-2015 рр. Бангладеш надає Індії 

справжні перспективи для зміни геополітичного порядку в Південній Азії. 

Офіційний Нью-Делі може лобіювати підписання угоди щодо розподілу р. Ті-

ста, важливої для обох сторін, бо вона призведе до покращення перспектив 

політичної сили Ш. Хасіни на парламентських виборах у грудні 2018 р. та 

відстоювання інтересів Західної Бенгалії в індійській внутрішній політиці [9, 

8]. 
• Зі Шрі-Ланкою, ключовим супутником геополітичної орбіти Індії, 

коефіцієнт двосторонніх відносин знижується по мірі зростання інфраструк-

турних пропозицій КНР. Наразі ланкійський уряд заборгував Китаю 8 млрд 

дол. США, а переданий у грудні 2017 р. в оренду КНР на 99 років порт Хам-

 У 2012р. в т.з «Дружньому акті» від 1949р.  зі ст. 2  було вилучено тезу про те, що «уряд Бутану керуватиме8 -

ться порадами уряду Індії щодо його зовнішніх відносин.»
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бантота може стати прецедентом бартеру типу «кредит −  суверенність» для 

інших малих південноазіатських країн [5]. Тому, якщо Індія все ж не хоче 

зруйнувати 28-річний нейтралітет, вона має грати на випередження, як це 

було зроблено з фінансуванням аеропорту Матала біля Хамбантоти. 
• Подібна ситуація зі сплатою китайських кредитів (а це 80% зовніш-

нього боргу) відбувається із Мальдівськими островами. Через внутрішньо-

політичні негаразди, введення НС у січні 2018р., Мальдіви, як й Україна 5 

років тому, опинилась на порозі вибору: підписання ЗВТ з Китаєм за пропо-

зицією чинного президента А. Яміна, або з Індією – за задумом М.Нашида, 

що виїхав у вигнання [11, 13]. Якщо раніше питання співробітництва з остро-

вами для Бхарату було очевидним, то наразі їй необхідно докласти зусиль, 

щоб відмовити Мальдіви від участі у Китайському морському шовковому 

шляху. 
• Під гаслом SAGAR («безпека і зростання для всіх у регіоні») уряд 

Н.Моді вирішив вдатися до патрулювання вод навколо Сейшельських остро-

вів, збудувати військову базу на острові Ассампшен, передати декілька па-

трульних літаків «Dornier» (Do 228) цій країні, а в 2016 р. – встановити при-

бережну радарну систему спостереження на одному з островів. Разом з тим, 

сьогодні Індія зволікає у наданні захисту ВЕЗ офіційної Вікторії площею у 

1,3 млн км2, що загрожує повторенням ланкійського сценарію [1,3 ]. 
• «Податкова гавань» Маврикій у 2000-2016 рр., що незмінно забез-

печує левову частку прямих закордонних інвестицій до Індії (32-33%), нещо-

давно отримала нові привілеї у розвитку військової кооперації, в якості побу-

дови бази на о. Агалега. Хоча економічна вага Індії для островів є беззапе-

речною за рахунок паливної залежності, успішність «сусідства передусім» 

тут визначається балансуванням між США та Великобританією і голосом Ін-

дії в МКС за приналежність архіпелагу Чагос до офіційного Порт-Луї [7].  

Незважаючи на деякі «історії успіху» таких країн як Бангладеш і Аф-

ганістан, що стали продуктом програми «політика сусідства насамперед», від-

носини залишаються напруженими з іншими геополітичними сусідами Індії, а 

Бхарату необхідно задіяти свій політичний потенціал (Мальдіви, Сейшели) і 

!38



відмовитись від територіальних амбіцій (Бутан), аби й надалі зберігати субре-

гіональне лідерство.  
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Музичук Т.  9

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ У ВІДНОСИНАХ СКАНДИНАВСЬКИХ 
КРАЇН ТА ПРИБАЛТІЙСЬКИХ РЕСПУБЛІК 

Чинник безпеки завжди вирішальний на політичному просторі. На 2018 

рік ситуація у світі дедалі більше нагадує «гонку озброєнь» минулого століття, а 

небезпека повторення негативного сценарію провокує країни активніше спів-

працювати у безпековій сфері.  

Фактором, який найбільше зближує країни між собою, є спільний ворог. 

Українська криза уможливила та інтенсифікувала співпрацю країн «центру»(за 

світ-системним підходом Валлерстайна) – Норвегії, Швеції, Фінляндії та «пе-

риферії» або Балтійських республік. Поглиблюючи співробітництво між собою, 

держави, однак, вирішують «дилему безпеки» по-різному: «Фінляндія прагне 

мати такі особливі оборонні домовленості, які б мінімізували конфронтацію з 

офіційною Москвою. Балтійські держави, з іншого боку, часто намагаються до-

нести своїм колегам по НАТО і Європейському Союзу розуміння того, що Росія 

загрожує європейському порядку безпеки» [1]. Тому, щоб мінімізувати ризики 

для себе, Фінляндія не завжди прихильно ставиться до позицій лідерів Балтій-

ських країн. Таким чином, зменшується ймовірність активної фінської участі у 

широкомасштабній регіональній обороні. 

Швеція та Фінляндія поки продовжують політику нейтральності, проте 

уряди цих країн розглядають можливі варіанти змін. У 2018 р. була створена 

робоча група у складі Франсуа Гейсбурга, Матса Бергквіста, Рене Нюберга та 

Тейяї Тіїлікайнен для оцінки наслідків можливого вступу Швеції та Фінляндії 

до НАТО. Якщо для Швеції політика нейтральності все ще лишається пріорите-
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том, то Фінляндія, у свою чергу, використовує можливість подання заявки на 

членство до НАТО як засіб маніпулювання Росією [2,3]. 

Фінляндія є потенційно великою платформою для наступу США і страте-

гічно важливою буферною зоною для Росії. Крім того, все більше значення Ар-

ктичного регіону робить фінську територію актуальною у протистоянні Росії та 

НАТО. Таким чином, країна може посісти центральне місце у глобальних гео-

політичних протистояннях з усіма перевагами й недоліками [3,5]. 

Норвегія, усвідомлюючи, що власні можливості для розвитку оборонної 

промисловості  у неї обмежені, реалізує свою програму у рамках НАТО. Так, 

саме з ініціативи цієї країни було створено програму діяльності Альянсу на 

Півночі, як одного із пріоритетних регіонів із точки зору зміцнення стратегі-

чних позицій НАТО. Тут відбувається так званий прототип гонки озброєнь: з 

боку РФ – це вдосконалені підводні човни та літаки, а з боку Норвегії та НАТО 

– збільшення кількості винищувачів F-16 (49), здатних здійматися у повітря 

протягом лише 15 хвилин, а також посилення присутності кораблів морського 

флоту[1]. 

Норвегія зараз перебуває у стадії трансформації своїх збройних сил. Та-

ктика сталого фінансування оборонного сектору та поступового реформування 

«кількості» на «якість» не працює і змушує країну підвищувати видатки на обо-

ронну сферу. У плані заходів із військової модернізації норвезької армії на 2014 

- 2023 роки чітко викладені засоби посилення потенціалу військових потужно-

стей: оновлення парку винищувачів ВПС та підводної флотилії ВМС, заміна за-

старілих патрульних літаків новими моделями, розвиток системи протиповітря-

ної оборони та підсилення розвідувальних можливостей. Зміни супроводжую-

ться реструктуризацією збройних сил та послідовним виконанням інших довго-

тривалих ініціатив (модернізація бронетехніки, активізація розвідувальної ді-

яльності щодо Північного флоту РФ). У 2017 р. Норвегія стала учасником 

«ядерного щита» НАТО та у цілому збільшила свої видатки на військову сферу 

до 7,4(1,4% ВВП) млрд євро(найбільше за всю історію) [1]. 

Сусідня Швеція, яка не є членом НАТО, не лишається осторонь і підтри-

мує нову гонку озброєнь, оприлюднивши план збільшення своєї армії на 20% 
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(військова служба для чоловіків та жінок). Окрім цього, у новій оборонній стра-

тегії країни, яку представили Збройні Сили Швеції, передбачено збільшення за-

гального оборонного бюджету з 53 мільярдів крон (6,5 млрд доларів) на рік 

(станом на 2018 р.) до приблизно 115 млрд крон на рік до 2035 р. Також, зважа-

ючи на «погіршення ситуації у сфері безпеки» в Балтійському регіоні, Швеція 

відновлює свою військову присутність на острові Готланд. У 2018 р. шведи 

планують розгорнути постійний військовий підрозділ у районі міста Вісбю [4]. 

За даними НАТО, оборонні видатки країн Прибалтики зросли, але реко-

мендованого рівня витрат у 2% дотримується тільки Естонія (2,14%), тоді як 

асигнування Литви та Латвії все ще залишаються недостатніми (1,77 та 1,70% 

відповідно). Оборонний бюджет Естонії вперше становить 524 млн. євро. Обо-

ронний бюджет Естонії складається з трьох компонентів. Першим із них є роз-

виток незалежної обороноздатності, тобто реалізація програми розвитку держ-

оборони, для чого використають 2% від ВВП, які в цьому році дорівнюватимуть 

490 млн євро [2]. 

По-друге, інвестиції в інфраструктуру для розміщення союзників скла-

дуть 18 млн євро, а поточні витрати, пов'язані з їх прийомом, становитимуть 6 

млн євро [5]. 

Країни балтійського регіону побоюються військової інтервенції Росії на 

їхню територію подібно до того, як це мало місце в Україні. Тому, з початку 

конфлікту у 2014 р. вони активно відстоюють збільшення чисельності військо-

вих сил НАТО у Балтії. Для балтійських держав український сценарій являє ре-

альну загрозу ще тому, що з часів СРСР там проживають сотні тисяч представ-

ників російськомовного населення. Окрім цього, ці країни також залежать від 

поставок енергоносіїв із території Російської Федерації [5,2]. 

Отже, у Скандинаво-Балтійському регіоні триває протистояння НАТО та 

Російської Федерації. Навіть країни, які не є членами Альянсу, розуміючи, що у 

разі нападу РФ власними силами захиститися буде важко, активно співпрацю-

ють з НАТО в оборонній сфері. 
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Рашевська К.  10

СУЧАСНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ НАРКОТРА-
ФІКУ 

За підрахунками Світового банку, прибутки від наркоторгівлі сягають від 

500 до 800 млрд доларів, що можна порівняти лише з обсягом ринку вуглево-

днів. Для покриття витрат, пов’язаних із лікуванням наркозалежних, необхідно 

близько 200–250 млрд доларів, що становить 0,3–0,4 % світового ВВП [4]. Така 

ситуація збільшує щорічні втрати економіки глобального масштабу вдвічі  через 

необхідність облаштування спеціальних диспансерів та впровадження програм 

ре соціалізації. У той же час, на нашу думку, «ринок наркотиків» слід розгляда-

ти як сферу торгівлі, яка здійснюється всупереч кримінальній забороні та вини-

кає відповідно до об’єктивних законів ринку за принципом: попит породжує 

пропозицію.  

До основних тенденцій сучасних міжнародних наркопроцесів належать:  

- зміна структури наркоторгівлі (узаконення марихуани в окремих шта-

тах США і переорієнтація латиноамериканських картелів на експорт 

героїну і метамфітаміну, утвердження Мексики як лідера на ринку ге-

роїну, незмінне домінування Афганістану на ринку опіатів, збільшення 

площі під посівами наркотичних речовин відповідно до доповіді Між-

народного форуму за права та безпеку «Опіумна економіка Афганіста-

ну» на 10% лише за минулий рік, розвиток китайського ринку і вели-

ких транспортних осередків («хабів») на Близькому Cході [4]); 

- поява нових гравців із Північної та Західної Африки (зокрема, Ма-

рокко, наркоділки якого прагнуть не лише закріпитися на старих рин-

ках (Іспанія, Нідерланди, ФРН), але й розширити свій вплив на нові – 

РФ (при цьому транспортують наркотики українці через пропускний 
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пункт «Нові Юрковичі»)) та країн Центрально-Східної Європи (опіум 

від угорських циган); 

- збільшення важливості чорноморських шляхів після активізації бо-

ротьби Європолу та відповідних поліцейських підрозділів із країн ЄС з 

албанською мафією (колумбійські та афганські наркокартелі почали 

транспортувати свою продукцію через болгарський порт Варну, ру-

мунський порт Констанцу, а також українські Одесу, Скадовськ та 

Іллічівськ); 

- популяризація нових сполук (сумішей для цигарок, солей для ванн, 

грибів тощо) походженням з Китаю, Індії, країн Центральної Азії з ви-

користанням міжнародних поштових та експрес-відправлень. 

Вигідне географічне положення (спільний кордон із ЄС, вихід до Чорного 

і Азовського морів), розвинена інфраструктура морських та повітряних портів, 

зубожіле, схильне до вербування населення – все це привертає увагу міжнаро-

дної наркомафії і до України, створюючи загрози не лише для національної, але 

й для регіональної безпеки, зокрема у таких сферах: контрабанда кокаїну з кра-

їн Латинської Америки, як для подальшого транзиту, так і для внутрішнього 

споживання; розширення обсягів постачань синтетичних наркотиків із Нідер-

ландів, Польщі, Литви, Китаю та Індії; налагодження міжнародних каналів пе-

реміщення метадону з Росії та Білорусії; внутрішнє виробництво наркотиків 

рослинного походження (маку та конопель), а також синтетичних наркотиків і 

психотропних речовин у лабораторних умовах; насичення ринку різноманітни-

ми іноземними лікарськими засобами, що містять речовини наркотичної дії, ви-

користання мережі Інтернет та мобільних месенджерів для розповсюдження 

психотропних речовин [1].  

Особливо небезпечним є той факт, що через неоголошену агресію 

Російської Федерації в окремих районах Донецької і Луганської областей ділян-

ка українського кордону протяжністю 450 км, на якій знаходяться 22 пункти 

прикордонного контролю, не перебуває під контролем прикордонників України. 

Ситуація, яка склалася, полегшує транспортування наркотиків та активізує бо-

ротьбу за контроль над цим процесом серед сепаратистських кіл.  
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За оцінками американської Агенції у боротьбі з наркотиками (Drug 

Enforcement Administration (DEA)), на 2017 р. через Україну проходило 10% за-

гальноєвропейського наркотичного трафіку, що у грошовому еквіваленті пере-

вищує 4-5 млрд доларів. За цей період Державній прикордонній службі вдало-

ся затримати 900 кг наркотиків, що вчетверо більше, аніж за минулий рік [1]. 

Втім, за статистикою, правоохоронні органи можуть перекрити до 10% ринку 

психотропних речовин певної держави, відтак, можна стверджувати, що нині 

Україна перетворилася не просто на ключовий транзитний пункт, але й на по-

тужного споживача та виробника наркотиків у світовому масштабі. У той же час 

фінансування новоствореного Управління кримінального аналізу для боротьби з 

організованою злочинністю Національної поліції України не перевищує 12 млн 

гривен на рік. Очевидно, що наркомафія володіє значно більшими ресурсами. 

Для порівняння, бюджет Агенції у боротьбі з наркотиками США сягає 2,4 млрд 
доларів [5]. 

Територією України проходить північне та кавказьке відгалуження «Бал-

канського маршруту» – канали контрабанди героїну афганського походження до 

країн Центральної та Західної Європи, а також «Північний» або «Шовковий 

шлях» за маршрутом: Афганістан, Пакистан, Іран – Азербайджан, Росія, Біло-

русь — країни ЄС або Афганістан, Пакистан, Іран — середньоазіатські країни 

СНД, Росія, Україна, Білорусь – країни Західної Європи [3]. На 2017 р. 70% ві-

тчизняної контрабанди становили наркотичні речовини [1]. Україна є автором 

своєрідного «ноу-хау» – відкриття під час курортного сезону поромних пере-

прав з Грузією, якими наркоторговці користуються задля перевезення героїну, 

що поступає з Афганістану через Кавказький регіон до ЄС. У більшості випад-

ків учасники наркотрафіку забирають собі частину транзитного товару в якості 

плати за послуги або як частку від доходу (т.зв. «відсотки за канал»).  

Сукупність всіх зазначених обставин дозволяє стверджувати, що Україна 

через низку факторів (географічне положення, нестабільна економічна ситуація, 

схильність до девіантної поведінки у суспільстві, слабкість правової системи) 

перетворюється на «наркотичні ворота» до Європи, що значно ускладнює її єв-

роінтеграцію. До того ж, наша держава припинила бути просто транзитним 
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пунктом і стала споживачем і виробником наркотичних речовин регіонального 

масштабу. Серед можливих шляхів врегулювання ситуації, враховуючи той 

факт, що Україна є учасницею основних універсальних конвенцій із протидії 

розповсюдженню психоактивних речовин, – реалізація Національної стратегії 

боротьби з наркотиками на період до 2020 р. [2], налагодження співробітництва 

з  американськими DEA, CBP, ICE, FBI, які володіють достатнім досвідом для 

розкриття контрабандних схем, втілення основних пунктів Проекту «ДІЯ − ЄС: 

Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності», в рам-

ках якого Україні, Грузії та Киргизстану в 2017 р. було виділено 12 млн євро. 

Успіх у попередженні транзиту, що неминуче призводить до формування нових 

ринків збуту наркотичних речовин, буде важливим не лише у контексті участі 

нашої держави у загальносвітових зусиллях із подолання наркоторгівлі, але й 

стане ефективним засобом попередження наркотизації українського населення 

та очевидною перевагою на шляху до європейського майбутнього.  
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Синиця А.  11

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ІН-
СТРУМЕНТ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ 

Енергетика, як сектор економіки, є стратегічно важливою, оскільки ста-

лий розвиток будь-якої держави неможливий без забезпечення умов надійного 

енергопостачання. Задля компенсації дефіциту власних природних ресурсів кра-

їни вдаються до налагодження міжнародної торгівлі енергоносіями, зокрема 

природним газом. Варто відзначити, що у міру того, як нафта і вугілля «відсту-

пають» через посилення екологічних тенденцій, а поновлювані джерела наби-

рають силу, природний газ зміцнює свої позиції у глобальній енергетичній 

структурі [1]. Це дозволяє використовувати торгівлю цим ресурсом для дося-

гнення політичних цілей. Зокрема, такий порядок речей дає можливість Росій-

ській Федерації розігрувати «газову карту» на європейському ринку енергоносі-

їв.  

Російська Федерація володіє значною часткою світових енергетичних за-

пасів, зокрема в її надрах залягають близько 48,800 млрд м³ природного газу або 

близько 32% від розвіданих світових покладів [2]. Наразі існує розгалужена ме-

режа газопроводів, якими послуговується Росія, – як внутрішньодержавних, так 

і призначених для експорту енергоносія. Говорячи про зовнішню інфраструкту-

ру «Газпрому» (російської енергетичної монополії, що контролює як видобуток, 

так і транспортування газу), слід згадати про 6 транспортних напрямків різної 

потужності. Це газопровід Уренгой – Помари Ужгород через Україну до Сло-

ваччини, газова труба «Ямал – Європа» через Білорусь та Польщу до Німеччи-

ни, румунський газотранспортний коридор через Україну та Молдову, газо-

транспортний шлях до Фінляндії, а також підводна інфраструктура: «Голубий 

потік», що прокладений дном Чорного моря до Туреччини та «Північний 

потік»-1, який пролягає дном Балтійського моря до Німеччини [3].  
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В 2017 р. «Газпром» здійснив поставки 192,2 млрд м куб. газу до 21 кра-

їни європейського континенту (+Туреччина) [4], з яких 93 млрд м куб. транс-

портувалися через Україну [5]. Наразі ЄС імпортує 69% [6] природного газу, і 

40% цього обсягу постачається Російською Федерацією, а це дає можливість го-

ворити про високий рівень залежності енергетичної безпеки європейського об’-

єднання від російського «блакитного палива» [7]. Відповідно до звіту Європей-

ської комісії, обсяги споживання газу та його постачання зростатимуть і надалі 

через те, що власний видобуток всередині Союзу скорочуватиметься [8]. При 

цьому споживання, за прогнозами, залишатиметься на нинішньому рівні, тому 

перспектива збільшення поставок із Російської Федерації, чи принаймні збере-

ження їх у теперішніх обсягах, є більш ніж ймовірною.  

Енергетичний вимір російської стратегії дестабілізації ґрунтується саме 

на цій системі взаємозв’язків. Шляхом укладання довгострокових контрактів та 

побудови магістральних газопроводів ця держава закріплює за собою можли-

вість впливати на геополітичні процеси у регіоні, енергетична безпека якого за-

лежить від російських природних ресурсів. Російська Федерація використовує 

низку інструментів та «сценаріїв» впливу, як на етапі укладання домовленостей, 

так і на етапі їх реалізації. Яскравим прикладом цього є ситуація, що склалася 

навколо україно-російських договорів: надання знижки на невиправдано доро-

гий газ для України (за контрактом про постачання від 2009 р.) за рахунок по-

довження перебування на українській території Чорноморського флоту Росій-

ської Федерації (так звані «Харківські угоди» від 2010 р.), тобто збереження 

власних військових потужностей на теренах іншої держави з метою поширення 

свого впливу (згодом саме Чорноморський флот  активно залучився до анексії 

Криму) на неї. 

Окрім того, цю модель поведінки підтверджує невиконання «Газпро-

мом» рішення Стокгольмського арбітражу від 22 грудня 2017 р.  щодо віднов-

лення поставок в Україну, а також зниження тиску на вході до газової труби на 

20% від умов контракту по транзиту та відмова виплачувати 2,56 млрд доларів 

на користь «Нафтогазу» (рішення від 28 лютого 2018р.) [9]. 
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Ще одним способом посилити свій вплив на країну чи групу країн є 

спроби уніфікувати джерела поставки та замкнути систему на російських енер-

гоносіях. Зокрема, ця схема спрацювала у Республіці Молдова, яка, внаслідок 

залежності від російського газу, не змогла повною мірою протистояти про-

російським силам у Придністровському конфлікті.  

Цей підхід (збільшення частки російського газу в структурі енергобалан-

су) Російська Федерація прагне застосувати і у відносинах із ЄС. На даний мо-

мент існує низка заявлених, але нереалізованих енергетичних інфраструктурних 

проектів («Турецький потік» та «Північний потік – 2», планова потужність яких 

складає відповідно 31,5 та 55  млрд м куб.), що мають підкреслено політичний 

підтекст та, в разі їх запуску, збільшать частку російського газу на європейсько-

му ринку [10]. Для реалізації цих проектів російська сторона використовує ме-

тоди лобіювання, зокрема у середовищі приватного бізнесу та у політичних ко-

лах, а також проводить відповідні медіа-кампанії. Прикметно, що побудова та-

ких проектів також має на меті отримати нові шляхи постачання російського 

газу в обхід України (загалом їхня пропускна спроможність майже дорівнює 

тому об’єму газу, що наразі транспортується українською ГТС), а також розра-

хована на те, щоб створити додатковий політичний  та економічний тиск на 

офіційний Київ, адже плата за транзит російського газу формує 2-3% ВВП 

України.  

 Отож, Російська Федерація застосовує енергетичні ресурси як інстру-

мент впливу на геополітичній арені задля реалізації своїх національних інте-

ресів, зокрема використовуючи «газовий шантаж» (обмежуючи чи відмовляю-

чись від постачання чи транзиту «блакитного палива»), захоплення енергетич-

ного ринку інших держав, лобіювання власних інфраструктурних проектів у 

політичних і бізнесових колах, укладання додаткових домовленостей, що су-

проводжують газові контракти, а також підкріплюючи свій вплив закордонними 

медійними кампаніями. 
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

Потапова Е.  *

BORDER TAX ADJUSTMENT AS A RESPONSE IN TRADE TO AD-

DRESS CLIMATE CHANGES 

Every year global emissions of CO2 from fossil fuels and industry rise. Scien-

tists believe it is important to keep the global average temperature below 2°C above 

pre-industrial levels in order to significantly reduce the risks and catastrophic impacts 

of climate change. One of the solutions in the policy debate over how to deal with 

green-house gas (GHG) emissions is to set up an appropriate Border Tax Adjustment 

(BTA) or Border Carbon Adjustment (BCA). However, while recognizing BCA as a 

more precise concept (the term BCA applies to measures aiming at carbon emissions 

reduction [1]), considering BTAs have usually been proposed to address climate 

change in the form of taxes, the author in this article will continue using the term 

BTA. 

The term border tax adjustment is explained in § 4 of the final report of the 

Working Party (WP) on Border Tax Adjustments as any fiscal measures which put 

into effect, in whole or in part, the destination principle [2]. Border tax adjustment 

generally encompasses two different sets of measures: 1) the imposition of a tax on 

imported products, corresponding to a tax borne by similar domestic products (i.e. 

BTA on imports), and/or 2) the refund of domestic taxes when the products are ex-

ported (i.e. BTA on exports) [3].  

Firstly, it should be noted that no single section of the General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) deals exclusively with BTAs. However, from the WP final 

report and corresponding agreement of the members of the WP it can be noticed that 

rules addressing BTAs can be found in Articles II and III of the GATT. The other 
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GATT legal provisions which can also be relevant in the examination of the GATT-

consistency of BTAs are Articles I, VI, VII, XVI of the GATT. 

The issue of consistency of the BTA with the GATT provisions arises due to 

the fact that at present, no globally agreed carbon price scheme exists (there is one 

which operates within the EU), thus GHG emission reduction policies are imple-

mented on a national level. Since taxes may differ between countries, implementing 

measures to improve climate conditions could have anti-competitive effects, as pro-

ducers of goods who are obliged to comply with high environmental standards may 

face higher costs. Apart from the competitiveness aspect, the opponents against BTAs 

claim that implementation of BTA would be a prima facie violation of both the spirit 

and the letter of multilateral trade principles requiring equal treatment of like prod-

ucts; furthermore, the application of BTA constitutes a disguised form of protection-

ism [4].  

However, it is generally admitted in the WTO legal regime that fiscal measures 

are more preferable in trade than quantitative restrictions or other forms of non-tariff 

barriers. In order not to violate WTO law while implementing the BTA, the WTO 

member should design it in appropriate way. In case the BTA is nevertheless incon-

sistent with the GATT provisions, the country may still try to justify the violation by 

triggering an exception under Article XX of the GATT. 

Turning back to the question of BTA’ s consistency with the provisions of the 

GATT, namely the BTAs on imports, the core question here is whether an import 

BTA is an import charge (subject to Article II) or an internal measure that is applied 

at the border (subject to Article III). It is noteworthy that some authors, for example, 

Jennifer Hillman, stands to the point that the GATT consistency of the carbon tax 

BTA should not turn on whether a BTA is designed as a “customs duty” or as an “in-

ternal charge,” but argues that an import BTA could be subject to both Articles II and 

III of the GATT [5]. 

If a BTA were considered an import charge, then, when added to the applied 

tariff, it cannot exceed the relevant tariff bindings in schedule of concessions of the 

WTO member. Thus, if the country’s applied tariff is at that maximum ceiling, it has 
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no leeway to add tariffs on imports for any reasons, even if a GHG-related measure is 

enacted to address increasingly important issue of the climate change. 

It is therefore important to distinguish between import charges, on the one 

hand, and internal taxes applied at the border and excepted from Article II pursuant to 

Article II:2(a), on the other hand [6]. Under Article II:2(a), member states are permit-

ted to impose a charge on foreign like products equivalent to an internal tax. In Chi-
na—Auto Parts, the WTO Appellate Body clarified the distinction on what triggers 

the obligation to pay the charge. Further, with reference to the Ad Note to GATT Ar-

ticle III, the Appellate Body confirmed that “the moment at which a charge is collect-

ed or paid is not determinative of whether it is an ordinary customs duty or an inter-

nal charge” [7]. 

Bearing in mind that WTO rules are based on the “destination” principle” i.e. 

taxes on products should be levied at their point of sale (putting in other words, in the 

country of destination/consumption) so as to align the tax treatment and conditions of 

competition of imported and domestic products in the marketplace [8], the WTO 

member would attract Article III of the GATT. Thus, its carbon taxes on imports 

should be designed in such a way that they are triggered not by importation as such, 

but by the sale, offering for sale, distribution or use of imported products once these 

products have cleared customs. In the un-adopted “Tuna-Dolphin” report the panel 

concluded that “under the national treatment principle of Article III, contracting par-

ties may apply border tax adjustments with regard to those taxes that are borne by 

products, but not for domestic taxes not directly levied on products” [9]. Thus, if the 

carbon tax and BTA are understood to be direct taxes, i.e. levied on a producer or 

manufacturer, consequently, no ‘nexus’ is found between tax and product per se, then 

Article III does not apply [10]. 

When it comes to BTAs on exports, in order to avoid designation of it as a pro-

hibited export subsidy, it must not violate Article 3.1 of the SCM Agreement: the re-

bate/exemption rate should be no greater than the rate at which the tax is levied do-

mestically. Rebating or exempting indirect taxes on exports is permitted under GATT 

Articles VI and XVI and the SCM Agreement [8]. 
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Hence, by imposing a tax on imported products at a rate or amount no higher 

than the rate/amount levied on domestically produced “like” products, the WTO 

member would not violate Article III:2 GATT, under which the National Treatment 

principle prohibits the discrimination between domestic and foreign producers with 

regard to internal taxes or other internal charges. 
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Тутова А.  12

SUBSIDIES WITHIN WTO SYSTEM 

It has been broadly recognized since the establishment of the GATT in 1947 that 

subsidies could be an element of unfair trading. On the other hand, the economic ef-

fectiveness of subsidies as a means of realizing a country’s industrial policies has 

been acknowledged. Therefore, various forms of subsidies have been granted in dif-

ferent countries with a view to realization of vary industrial policies.  

A measure is a subsidy within the meaning of Article 1 of the SCM Agreement, 

where: (1) there is a financial contribution; (2) by a government or public body; and, 

(3) a benefit is thereby conferred. [1] 

The ASCM categorizes subsidies into two categories: (1) subsidies that are pro-

hibited on all occasions (the so-called red subsidies - export subsidies and domestic-

content subsidies), and (2) subsidies to specific industries and enterprises against 

which counteraction can be taken when they adversely affect the interests of other 

countries (actionable, so-called yellow subsidies). The ASCM provides two routes of 

address subsidies – WTO dispute settlement and imposition of domestic countervail-

ing duties. [2] 

Export subsidies and subsidies contingent of the use of domestic products are 

prohibited for having high trade distortion effects, regardless of whether or not they 

actually cause adverse effects to other countries. When it is determined that such sub-

sidies are being granted, the ASCM says that the subsidies in question must be abol-

ished without delay (ASCM, Article 4.7). 

The Agreement on Subsidies firstly stipulates that the granting and maintenance 

of “subsidies contingent, in law or in fact, whether solely or as one of several other 

conditions, upon export performance” are prohibited. It then stipulates in a note that 

“This standard is met when the facts demonstrate that the granting of a subsidy, with-

out having been made legally contingent upon export performance, is in fact tied to 
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actual or anticipated exportation or export earnings. The mere fact that a subsidy is 

granted to enterprises which export shall not for that reason alone be considered to be 

an export subsidy within the meaning of this provision”. [1] 

There is established special and differential treatment of developing country 

members in Article 27 of ASCM, thus the prohibition of Article 3.1(a) of ASCM shall 

not apply to these countries. However, the SCM Committee decided to phase out its 

practice of granting extensions to developing countries that did not meet either condi-

tion for the exemption and set a final deadline of December 31, 2015. [3] 

Export subsidies related to agricultural products are allowed to the extent per-

mitted by the Agreement on Agriculture. [4] In accordance with Ministerial Decision 

of 19 December 2015: WT/MIN(15)/45 — WT/L/980 developed Members shall im-

mediately eliminate their remaining scheduled export subsidy entitlements as of the 

date of adoption of the Decision. Developing country Members shall eliminate their 

export subsidy entitlements by the end of 2018. Developing country Members shall 

continue to benefit from the provisions of Article 9.4 of the Agreement on Agriculture 

until the end of 2023, i.e. five years after the end-date for elimination of all forms of 

export subsidies. Least developed countries and net food importing developing coun-

tries listed in G/AG/5/Rev.10 shall continue to benefit from the provisions of Article 

9.4 of the Agreement on Agriculture until the end of 2030.[5] 

The ASCM, in addition to prohibiting export subsidies, stipulates the prohibition 

of granting and maintaining of “subsidies contingent, whether solely or as one of sev-

eral other conditions upon the use of domestic over imported goods.” This provision 

exists to sanction in the ASCM subsidies that constitute “violations of national treat-

ment obligations” which are prohibited in the GATT Article III:4. [1] In other words, 

subsidies that provide discriminatory treatment depending on whether the parts used 

for producing products are domestically or foreign produced are “preferential subsi-

dies for domestic products”. [2] 

The subsidy shall be deemed specific under ASCM Article 2.1 if:  

(a) the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting au-

thority operates, explicitly limits access to a subsidy to certain enterprises. If the ob-

jective criteria or conditions governing the eligibility for, and the amount of, a sub-
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sidy are established, specificity shall not exist, provided that the eligibility is auto-

matic and that such criteria and conditions are strictly adhered to.  

(b) there is use of a subsidy programme by a limited number of certain en-

terprises, predominant use by certain enterprises, the granting of disproportionately 

large amounts of subsidy to certain enterprises, and the manner in which discretion 

has been exercised by the granting authority in the decision to grant a subsidy. 

(c) It is limited to certain enterprises located within a designated geographi-

cal region within the jurisdiction of the granting authority. 

(d) (a) if the granting authority explicitly limits access to a subsidy to certain en-

terprises, then such subsidy shall be specific; (b) if the grant recipient or its amount is 

stipulated by an objective criteria/condition, then there is no specificity; and (c) al-

though it is considered that there is no specificity according to (a) or (b), if subsidies 

can be deemed to be used in fact by a specific company/industry, then there is speci-

ficity. [1] 

Additionally, export subsidies or preferential subsidies for domestic products are 

both deemed to be subsidies with specificity (ASCM Article 2.3). Therefore, there is 

no need to examine for above-mentioned specificity; red subsidies automatically will 

be treated as “subsidies with specificity” and will be subject to countervailing duties. 

Subsidies are actionable if they cause adverse effects: 1) injury to domestic in-

dustry, 2) nullification and impairment of benefits given based on the GATT (in par-

ticular the benefit of tariff concession), and 3) serious prejudice to the interests of an-

other Member. [1] 

ASCM Articles 8 and 9 state that certain subsidies with the objective of research 

and development, regional development assistance and environmental protection do 

not constitute “yellow subsidies”, even if they are determined to have specificity. 

Therefore, they were stipulated to be “non-actionable” and subject to WTO dispute 

settlement or countervailing duties. However, this provision sunsetted five years after 

the effective date of the WTO (ASCM Article 31).  
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Тюфанова Г.  *

МИРНЕ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ У КЛАСИЧНО-
МУ ТА СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ НА ПРИКЛАДІ МІЖ-

НАРОДНОГО АРБІТРАЖУ 

У сучасному взаємозалежному світі виникнення міжнародних спорів та їх 

врегулювання значно відрізняється від ситуації, що мала місце до виникнення 

глобальної системи миру та безпеки ООН. Якщо до її становлення мирне вирі-

шення міжнародних спорів було лише способом мінімізації ресурсних втрат 

його учасників, то нині воно є імперативним, хоч і «молодим», міжнародно-
правовим принципом, порушення якого не лише завдає збитків матеріального 

характеру, а й призводить до негативних репутаційних наслідків. 

За висловом В.Е. Грабаря, наука міжнародного права є «наукою про мир», 

саме тому мирне вирішення міжнародних спорів можна вважати центральним 
інститутом міжнародного права. Питання його формування досі є дискусій-

ним, оскільки деякі знані науковці (Ладиженський А.М., Буткевич О.В. та ін.) 

доводять стародавні витоки мирного врегулювання міжнародних суперечок, 

тоді як інші вчені (Пушмін Е.А., Левін Д.Б. та ін.) стоять на позиції відліку 

строку його існування від Гаазьких мирних конференцій. 

Зважаючи на різноманіття засобів мирного вирішення міжнародних 

спорів, вважаємо за доцільне розглядати розвиток вищезазначеного інституту 

міжнародного права на прикладі міжнародного арбітражу (міжнародного 

третейського розгляду) як одного з найбільш уживаних механізмів мирного 

врегулювання.  

Хоч зародження міжнародного третейського розгляду пов’язують з древ-

німи цивілізаціями (Месопотамія, Стародавні Греція, Індія, Китай), однак, 

вперше міжнародний арбітраж як вияв мирного вирішення спорів на систем-
ному рівні буде закріплений вже у класичному періоді МП, а саме в договорі 
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Джея між Великобританією та США 1794 р. Згідно з цим договором, було 

створено три змішані комісії з судовими функціями: 1) для встановлення кордо-

нів між США і Канадою; 2) для розгляду позовів фізичних осіб у зв'язку з захо-

пленням торгових суден (розглянула 565 справ); 3) для вирішення питань по-

вернення США воєнних боргів. Одна комісія складалася з трьох осіб, дві інші - 

з п'яти кожна, до того ж всі члени комісій були американськими чи англійськи-

ми громадянами / підданими [2, с.77].  

Саме завдяки договору Джея інститут міжнародного арбітражу набу-

ває поширення в європейському загальному міжнародному праві [3, с.291]. Так, 

з 1794 року до Першої Гаазької мирної конференції було укладено більше 225 

конвенцій про створення третейських судів і більше 100 конвенцій, які вста-

новлювали, що спори повинні розглядатися арбітражним шляхом. Більше 

того, до завершення громадянської війни в Америці було проведено 13 арбітра-

жів між Великобританією і США. Між європейськими ж державами за цей час 

було створено 24 третейських суди, а також 14 судів між європейськими і лати-

ноамериканськими державами [4, с.98-99].     

Значною віхою в історії міжнародного арбітражу варто вважати англо-

американський арбітраж по справі крейсера «Алабама» 1872 року, що стала 

найбільшим міжнародним спором за все ХІХ століття як за значенням сторін, 

що брали в ньому участь, так і за характером питань, які він зачіпав. Женев-

ський арбітраж 1871-1872 року складався з п’яти осіб, які у співвідношенні че-

тверо проти одного (англійця) винесли рішення на користь США, яке Велико-

британія повністю виконала [4, с.99].      

Науковець Нгуен Куок Дінь, аналізуючи справу крейсера «Алабама», ді-

йшов висновку, що це був перший випадок винесення арбітражного рішення, в 

основу якого покладено застосування норм міжнародного права [5, с.89]. 

Ця справа посприяла створенню арбітражів для вирішення міждер-

жавних спорів. Підтверджує це той факт, що протягом 30-літнього періоду піс-

ля розгляду «алабамського» питання було успішно розглянуто близько 100 

справ [4, 99].     
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Водороздільною смугою формування мирного врегулювання міжнарод-

них спорів, зокрема шляхом міжнародного арбітражу, стало проведення Гаазь-
ких конференцій миру 1898 та 1906-07 років - перших конференцій, в ході 

яких розроблялись питання мирного вирішення спорів, що було втілено у прий-

нятті двох конвенцій «Про мирне вирішення міжнародних сутичок» 1899 

року та 1907 року відповідно. Для нашої ж тематики важливим є те, що Гаазь-
ка конвенція 1899 року кодифікувала третейський розгляд як мирний засіб вре-

гулювання міжнародних спорів, що лишилось незмінним і в Конвенції 1907 

року [6].  

Більше того, згідно із цими конвенціями у 1901 р. у Гаазі була створена 

Постійна палата третейського суду (чи Палата Міжнародного 

арбітражу), яка стала першим світовим арбітражним механізмом вирі-

шення міжнародних спорів. Даний орган існує дотепер і є компетентним щодо 

всіх випадків третейського розгляду. Попри назву, на постійній основі функціо-

нують лише Адміністративна рада Постійної палати третейського суду і Міжна-

родне бюро (канцелярія) на чолі з Генеральним секретарем, яке відповідає за 

скликання третейського суду у випадку звернення щодо цього сторони конфлік-

ту [7, с.168-169].   

Важливо зазначити, що арбітражний порядок вирішення міжнародних 
спорів передбачений у ряді сучасних міжнародно-правових актів: Статуті 

ООН 1945 р., в Американському договорі про мирне врегулювання 1948 р.; Єв-

ропейській конвенції про мирне врегулювання суперечок 1957 р.; Протоколі 

Комісії з посередництва, примирення і арбітражу 1964 р.; Конвенції з морського 

права 1982 р.; Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими 

проти безпеки морського судноплавства 1988 р. і т.д.  

До того ж третейський розгляд закріплений у міжнародних договорах, 

укладених в рамках міжнародних регіональних організацій, наприклад у Кон-

венції з примирення та арбітражу НБСЄ 1992 р., та на рівні двосторонніх дого-

ворів, наприклад в Договорі про примирення, судовому вирішенні і арбітражі, 

укладеному між Великобританією і Швейцарією 1965 р. та ін. [8, с.471-472].   
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У сучасному міжнародному арбітражному розгляді застосовуються норми 

міжнародного права. Разом з тим, сторони можуть домовитися про врахування 
арбітражем й іншого права. Прикладом цього є справа Trail Smelter 1935 р. 

(США проти Канади), де сторони домовилися про застосування як міжнародно-

го права, так і права США [8, с.472]. 

Цікавим є той факт, що загальне визначення поняття «арбітраж» без 

прив’язки до конкретного третейського органу було дане лише у 2001 р. Між-

народним Судом ООН у рішення по справі «Делімітація морських кордонів і 

територіальні питання між Катаром і Бахрейном», у якому зазначається, що 

термін «арбітраж» у публічному міжнародному праві зазвичай стосується «вре-

гулювання протиріч між державами з допомогою суддів, яких обирають ці ж 

держави, на основі поваги до права» [2, с.82].   

Отже, розглянувши мирне вирішення спорів крізь призму розвитку між-

народного арбітражу, можемо виділити наступні опорні точки його розвитку в 

період класичного міжнародного права: договір Джея 1794 р., «алабамський» 

процес 1872 р. та створення Постійної палати третейського суду у 1901 р. За-

кріплення міжнародного арбітражу чисельною міжнародною договірною прак-

тикою сучасного періоду свідчить про інтенсивно зростаючу роль досліджува-

ного нами засобу мирного вирішення міжнародних спорів та підвищення ступе-

ня довіри держав до даного механізму. 
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Журавель А.  13

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ ЯК 
СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ТЕРИТОРІ-

ПЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ. 

Юридично перше закріплення права на свободу слова містилося у статті 11 

французької Декларації прав людини і громадянина 1789 р.: «Вільне вираження 

думок і поглядів є одне з найбільш дорогоцінних прав людини: тому кожен гро-

мадянин може вільно висловлюватись, писати і друкуватися, але відповідати за 

зловживання цією свободою у випадках, встановлених законом». [1] 

Уолтер Блок, американський економіст лібертаріанських поглядів, у своїй 

роботі Defending the Undefendable (1976 р.) вважає, що свобода слова є доволі 

вразливою і завжди існує небезпека її пригнічення. Навряд існує тактика, яка б 

краще підходила для знищення свободи слова, аніж створення неправдивого 

конфлікту між правом вільно висловлюватися та іншими правами, які ціную-

ться набагато вище, пише він. У. Блок переконаний, що правомірних обмежень 

на свободу слова не існує, як не існує і випадків, коли право на свободу слова 

вступає у протиріччя із будь-яким іншим важливим для нас правом. [2] 

Проте важко погодитися із дослідником в тому, що не може існувати жод-

них обмежень права на свободу слова в мережі Інтернет. Стаття 34 Конституції 

України встановлює: 

«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вира-

ження своїх поглядів і переконань. 

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національ-

ної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запо-

бігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захи-
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сту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя».[3] 

Дані обмеження є цілком правомірними, і коли справа стосується націо-

нальної безпеки та територіальної цілісності, держава може вживати заходів для 

обмеження прав людини і громадянина в національних інтересах, в тому числі, 

обмежувати право на свободу слова в Інтернеті. Більшість держав світу вста-

новлюють саме такі обмеження на реалізацію права на свободу слова, і дані об-

меження не вважається цензурою.  

Пункт 2 статті 29 Загальної декларації прав людини 1948 року проголошує, 

що «при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки 

таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення на-

лежного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих 

вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному 

суспільстві». [4] 

Згідно із сербським дипломатом та науковцем Й. Курбалійя, «управління 

Інтернетом представляє собою розробку і застосування урядами, приватним се-

ктором і громадянським суспільством при виконанні ними відповідної ролі за-

гальних принципів, норм, правил, процедур прийняття рішень і програм, по-

кликаних регулювати еволюцію та застосування Інтернету». [5] Ми маємо спе-

цифічне коло відносин, яке національне та міжнародне право покликане регу-

лювати. І так як не існує єдиного міжнародного уніфікованого документу, який 

би встановлював певні норми, які обмежують державне регулювання мережі Ін-

тернет, кожна держава наразі на свій розсуд визначає, яким чином вона буде ре-

гулювати відносини стосовно обмеження права на свободу слова в мережі Ін-

тернет.  

На міжнародному рівні проблема захисту прав людини в Інтернеті най-

більш активно досліджується та практично вирішується судовою практикою. 

Зокрема, суд розглядає позови громадян проти держав з приводу незаконного 

обмеження права на свободу вираження поглядів (саме таке формулювання мі-
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ститься в Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року) в тому числі й у Інтернет-просторі. 

Враховуючи особливості інформаційного обігу в мережі Інтернет, Євро-

пейський суд дотримується позиції, згідно з якою зловживання свободою слова 

онлайн тягне за собою більше негативних наслідків і є більш небезпечним яви-

щем; відповідно й обмеження свободи вираження поглядів у всесвітній павути-

ні є більш суттєвим порушенням свободи вираження поглядів. Ці особливості 

можуть стати підставою підвищеної відповідальності як держави, яка приймає 

рішення щодо заборони певних публікацій в Інтернеті чи блокування сайтів, так 

і Інтернет-користувачів. [6] 

15 травня 2017 року Президент України Петро Порошенко своїм указом 

увів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональ-

них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 

низки російських компаній. За інформацією, що міститься у додатку до рішення 

РНБО, терміном на три роки заблоковано доступ до інформаційних ресурсів та 

соціальних мереж з Російської Федерації. СБУ неодноразово заявляло про 

участь російських ресурсів в інформаційній війні проти України та масові ви-

падки шахрайства в соціальних мережах із Російської Федерації. Це дало під-

стави державі обмежити право своїх громадян на свободу слова в Інтернеті, так 

як дані ресурси становлять загрозу для національної безпеки України. 

Отже, можна зробити висновок, що обмежувати право на свободу слова 

держава може, якщо це загрожує її територіальній цілісності та національній 

безпеці. Проте необхідні чіткі критерії, за якими те чи інше обмеження може 

вважатися правомірним та адекватним по відношенню до небезпеки, яку ста-

новлять ті чи інші інтернет-ресурси для державного суверенітету. 
  

Список використаних джерел: 

1.Декларація прав людини і громадянина Французької Республіки, прийня-

та 26 серпня 1789 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://

www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-

!69

http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html


libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-

de-1789-10116.html 

2.Walter Block. Defending the Undefendable. Ludwig von Mises Institute, 2008, 

257 p. (с. 72). 

3.Конституція України, прийнята ВРУ 28.06.1996. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

4.Загальна декларація прав людини 1948 р. прийнята Резолюцією 217 А 

(III) Генеральної Ассамблеї ООН 10 грудня 1948 г. [Електронний ресурс]. Ре-

жим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

5.Курбалийя, Й. Управление Интернетом / Координационный центр нацио-

нального домена сети Интернет. М., 2010. (с. 11). 

6.Червяцова А. О. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Аналіз практи-

ки Європейського суду з прав людини. Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна № 1106. Серія «ПРАВО». Випуск № 17, 2014 

р., (с. 44). 

!70

http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%252525D0%252525BA/96-%252525D0%252525B2%252525D1%25252580
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml


Желтуха М.  14

ПРАВО НА ТИМЧАСОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ У ПРАКТИЦІ МІЖНА-
РОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ТРИБУНАЛУ ДЛЯ КОЛИШНЬОЇ ЮГО-

СЛАВІЇ 

Процедура тимчасового звільнення у міжнародних трибуналах пройшла 

довгий шлях становлення, а Міжнародний кримінальний трибунал для колиш-

ньої Югославії (МКТЮ) зробив у цей процес великий внесок. В той час як під-

судні у Нюрнберзькому та Токійському трибуналах затримувалися автоматично 

і не мали змоги домагатися звільнення, у МКТЮ досудове звільнення та звіль-

нення на час перерви у судовому провадженні ставали все більш розповсюдже-

ними. Так, МТКЮ було звільнено найбільшу кількість підсудних і він має вели-

ку судову практику щодо цього питання. Зі 161 людини, яким МТКЮ було 

пред’явлено обвинувачення, 35 обвинувачених було звільнено на час досудово-

го розгляду, а 32 особи були звільнені на різні періоди часу після початку судо-

вого розгляду. 

У міжнародному кримінальному правосудді більшість обвинувачених зна-

ходяться під вартою з моменту їх арешту до винесення кінцевого рішення. Вра-

ховуючи середню тривалість міжнародного кримінального процесу, це означає, 

що більшість обвинувачених проводять значну кількість часу під вартою все ще 

вважаючись невинними відповідно до презумпції невинуватості. Наприклад, у 

МКТЮ середня тривалість попереднього ув’язнення складає більше чотирьох 

років, але були випадки, коли підозрювані затримувались на сім та більше років 

(наприклад Vojislav Šešelj був затриманий на одинадцять с половиною років). У 

практиці МКС, хоча вона може бути дещо обмежена на даний час, також є ви-

падки тимчасового затримання протягом тривалого часу. Такі тривалі періоди 

попереднього затримання є особливістю міжнародного кримінального процесу, 

які, мабуть, можуть сприяти створенню більш ліберального режиму, що регу-
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лює тимчасове звільнення, особливо враховуючи те, що підсудні знаходяться 

далеко від свого дому та родини, що посилює для них складність такого затри-

мання. Це та факт винесення виправдувального вироку по завершенні розгляду 

справи для одинадцяти з обвинувачених, змушують розглядати утримання під 

вартою до судового розгляду як пріоритетне питання.  

Утримання під вартою до винесення обвинувального вироку є серйозним 

порушенням прав обвинувачених та має багато реальних наслідків. Права лю-

дини, пов’язані із затриманням, включають право на презумпцію невинуватості, 

право на особисту свободу та право на швидкий і справедливий судовий роз-

гляд. Затримання чи арешт є «серйозним порушенням права на свободу та осо-

бисту недоторканість», що гарантується Статтею 9 МПГПП та Статтею 5 ЄКПЛ 

[3,4]. Як зазначив один із суддів Верховного суду Канади, «коли особі, що лише 

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, відмовлено у тим-

часовому звільненні під заставу або поруку, презумпція невинуватості неминуче 

порушується» [7].  

Звичайно, ці права не є абсолютними. Гарантія того, що «ніхто не може 

бути позбавлений волі тільки як на таких підставах і відповідно до такої проце-

дури, які встановлені законом» дає зрозуміти, що деякі підстави для затримання 

осіб існують, без шкоди цьому праву, а питання постає відносно законності під-

став, на яких вони затримуються, та процедур, що дозволяють затримання. 

ЄСПЛ вимагає, щоб «справжні суспільні вимоги, що представляють суспільний 

інтерес» переважали над правом індивіда на свободу. 

Вимоги щодо законності позбавлення волі, що витікають із права прав лю-

дини, частково відображені у Статуті МКТЮ, а на тлумачення та застосування 

цих положень значно впливають прецеденти судів з прав людини, зокрема 

ЄСПЛ. Так, у справі Schiesser v. Switzerland, ЄСПЛ постановив, що для того, 

аби діяти у відповідності до Статті 5(3), посадова особа, визначаючи чи 

прийняти рішення про звільнення чи про затримання, повинна «переглянути [] 

обставини, які виступають доводами за чи проти затримання [і] вирішити, по-

силаючись на правові критерії, чи є причини, що обґрунтовують затримання та 

… видати розпорядження щодо звільнення у разі їх відсутності»[5]. Однак по-
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зиція МКТЮ не повністю відповідає нормам у галузі прав людини, оскільки 

існує ряд суттєвих відхилень у підходах ad hoc Трибуналів, правові рамки яких, 

зокрема, створили презумпцію затримання осіб, що очікують на судовий роз-

гляд.  

В той же час норми та практика МКТЮ щодо цього права змінювалися з 

роками. Вимога щодо наявності «виключних обставин» для надання тимчасово-

го звільнення, якою керувалися судді протягом багатьох років, була знята, а 

тлумачення та застосування критеріїв для звільнення все частіше відбувалося 

відповідно до прав людини. У МТКЮ, щоб звільнити підсудного, Судова палата 

повинна упевнитись, що обвинувачений предстане перед судом і, у разі звіль-

нення, не становитиме небезпеки для жодної жертви, свідка чи іншої особи.  

Однак, все ще збереглися певні фундаментальні відхилення, в тому числі існу-

вання презумпції затримання та те, що тягар доказування існування «достатньо 

переконливих обставин гуманітарного характеру» лежить на стороні захисту 

ЄСПЛ у вищезгаданій справі постановив, що тягар доведення необхідності за-

тримання обвинуваченого у кримінальній справі повинен лежати на прокурорі.  

Однією із основних перешкод на шляху ефективного користування правом 

на особисту свободу підсудними МКТЮ є залежність останніх від держав у пи-

таннях забезпечення тимчасового звільнення. Як ad hoc Трибунали, так і МКС 

розглядають гарантії держави як ефективне підґрунтя для надання тимчасового 

звільнення. У правилах МТКЮ вказується, що суд повинен надати «державі, що 

приймає та державі, в якій обвинувачений хоче перебувати під час свого звіль-

нення, можливість бути заслуханою» [2, Правило 65(B).]. При процедурі надан-

ня звільнення до початку судового процесу та звільнення на час перерв у судо-

вому розгляді, підсудні у МТКЮ мали деякі проблеми з тим, щоб домогтися від 

своїх країн гарантії, що вони будуть здійснювати нагляд за підсудним і забезпе-

чать його повернення до МТКЮ.  

Хоча всі міжнародні кримінальні трибунали виправдовували свою відмову 

надати тимчасове звільнення приводячи аргументи, що можливо допускаються 

нормами у галузі прав людини, складається враження, що практична неможли-
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вість звільнення через відсутність приймаючих держав відіграє важливу, хоча й 

часто неявну роль у таких рішеннях.  

Ситуація постає ще більш проблематичною у світлі відсутності у обвину-

вачених, що були виправдані, права на компенсації за незаконне затримання, 

адже Статут і правила МТКЮ не можуть слугувати підґрунтям для її надання. 

Проте, Апеляційна палата постановила, що компенсація представляється до-

цільною для обвинувачених які були незаконно затримані і виправдані. Пере-

глянувши своє попереднє рішення щодо звільнення підсудного на підставі де-

кількох порушень його прав, Апеляційна палата у справі МТКЮ Prosecutor v. 
Baraygwiza постановила, що відповідним засобом правового захисту є компен-

сація у разі, якщо обвинувачений був виправданий або якщо його вирок був по-

м’якшений, що відобразить порушення його прав, якщо він буде засуджений [6]. 

Тим не менш, внутрішнє право МТКЮ не передбачає компенсацію обвинуваче-

ному, що був виправданий, якщо його затримання було законним. Надання ком-

пенсації обвинуваченим, які утримувалися під вартою протягом тривалого пері-

оду часу, та які були виправдані, висловило б повагу до прав людини, що була 

підірвана у результаті тривалого затримання. 

Таким чином, той факт, що до більшості кримінальних обвинувачених за 

міжнародним правом застосовується презумпція тимчасового затримання віро-

гідно може бути виправданий способами, що допускаються у праві прав люди-

ни. Конкретний контекст міжнародного кримінального правосуддя свідчить про 

те, що у багатьох випадках існує реальна небезпека втечі, становлення небезпе-

ки чи перешкоджання судовому процесу, враховуючи міжнародний характер 

справи, часто відносно високу посаду обвинувачених та серйозність можливого 

вироку. В результаті загальна відмова міжнародних кримінальних трибуналів 

від надання тимчасового звільнення може бути виправдана в рамках норм у га-

лузі прав людини. Тим не менш практика МКТЮ, що приймає все більше рі-

шень щодо надання тимчасового звільнення, передбачає, що при усуненні прак-

тичних перешкод для звільнення відповідно змінюється і підхід до необхідності 

утримання під вартою обвинувачених.  
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Саме тому міжнародні кримінальні трибунали повинні зробити так, щоб їх 

аргументація необхідності тимчасового затримання дійсно спиралася на кон-

кретні обставини кожної окремої справи, замість використання презумпції на 

користь затримання, створення якої було продиктовано незрозумілими практич-

ними міркуваннями. 
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Павлюк Я.  15

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТАТАЦІЇ ІСНУВАННЯ  

МІЖНАРОДНОГО ЗВИЧАЮ В ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО СУДУ 

ООН 

Міжнародний звичай є найдавнішим і фундаментальним елементом 

міжнародного правопорядку. Він заснований на ідеї згоди держави на існування 

норми, яка відображає універсальну практику держав у регулюванні певного 

питання. Звичай є загальновизнаним джерелом міжнародного права, що закріп-

лено в Статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН: “міжнародний звичай як 

доказ загальної практики, визнаної як правова норма” [1]. Міжнародний Суд 

ООН у своїх рішеннях неодноразово підтверджував звичаєвий характер норм 

міжнародного права - права на мирний прохід суден у територіальному морі 

(справа про делімітацію морського кордону і територіальні питання між Ка-

таром і Бахрейном), заборони застосування сили (Нікарагуа проти США), 

принцип “попередження настання негативних наслідків” (справа про протоку 

Корфу та справа про целюлозний завод на річці Уругвай). 

Традиційними критеріями для доведення існування міжнародного звичаю 

є поведінка держави на міжнародній арені (state practice) та віра держави в 

юридичну обов’язковість для неї цієї норми права - opinio juris. Таке бачення 

визнане Міжнародним Судом ООН у справі Лівія проти Мальти: сутність зви-

чаю треба шукати “перш за все в практиці та opinio juris держав” [2].  

Вимоги до практики держав. Практика держав, чиїх інтересів безпосе-

редньо стосується звичай, що формується (specially affected states), повинна 

мати загальний характер, бути тривалою та послідовною [3]. Такі вимоги до 

практики встановлені Міжнародним Судом ООН у справі про притулок: звичає-

ва норма має відповідати “постійній та однорідній практиці між сторонами спо-

* Студент 3 курсу спеціальності “Міжнародне право”                                                                                    Інститу-
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ру” [4]. У справі про континентальний шельф Північного моря, яка стосувалася 

спору між Німеччиною, з одного боку, та Данією і Нідерландами, з іншого, 

щодо делімітації континентального шельфу, Суд зазначив, що практика держав, 

“включно з тими, чиї інтереси були безпосередньо порушені” має бути “суттє-

вою та майже однорідною при виборі метода делімітації”. Далі в рішенні Суду 

наголошується, що практика має відбуватися “протягом взятого проміжку часу” 

та має бути поширеною і практично однорідною щодо застосування зазначеного 

положення”. Втім у справі Нікарагуа проти США, Суд наголосив, що практика 

може і “не бути абсолютно однорідною”, і він “вважає достатнім, щоб поведінка 

держав загалом відповідала цій нормі. Несумісна з нею поведінка має розгляда-

тися, як порушення цієї норми, а не як свідчення існування нової норми” [5].

Встановлення opinio juris. Значення оpinio juris для формування звичаю 

розкриває окрема думка Судді Танаки у справі про континентальний шельф 
Північного моря: “немає іншого шляху довести існування opinio juris щодо 

усталеного звичаю та оцінити ставлення до нього міжнародної спільноти, ніж 

пошук суб’єктивних мотивів поведінки кожної оремої держави” [6]. Логіка 

справи Лотус підкреслює саме суб’єктивний аспект оpinio juris: “тільки якщо 

утримання держави від дії пояснюється наявністю прямого обов’язку утримува-

тися, можна говорити про можливе виникнення міжнародного звичаю” [7]. Ця 

думка знаходить розвиток у справі Нікарагуа проти США: “Поведінка держав-

сторін у справі чи інших держав, які мають можливість відреагувати, має бути 

“свідченням їхнього переконання в наявності відповідної обов’язкової норми”. 

Наявність такого переконання прямо закладена в концепції opinio juris sive 

necessitatis. 

Односторонні дії держави можуть впливати як на формування звичаю, 

так і на припинення його існування. Такі дії можуть проявлятися у формі: 

визнання (recognition), прийняття (admission), обіцянки (promise), відмови 

(renunciation), естопеля (estoppel), мовчазної згоди (acquiescence), протесту 

(protest), декларації чи прокламації (declaration / proclamation). 
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Декларація може стати основою для формування міжнародного звичаю за 

умови підтримки іншими державами. Прикладом є Декларація Єгипту про ко-
ристування Суецьким каналом та Прокламація Президента США Трумена про 

континентальний шельф. Міжнародний Суд ООН визнав, що односторонні де-

кларації держав можуть породжувати обов’язки у справі про випробування 

ядерної зброї, у якій визначив критерії для виникнення такого обов’язку: намір 

дотримуватися зобов’язань і публічне проголошення її змісту [8]. 

Мовчазна згода (acquiescence) держави на поведінку іншої держави може 

призвести до того, що така поведінка вважатиметься правомірною. В такому 

випадку мовчання розцінюватиметься як opinio juris при формуванні звичаю. 

Міжнародний Суд у справі про делімітацію морського кордону в затоці Мен 

визнав, що мовчазна згода є “тотожною негласному визнанню односторонньої 

поведінки держав, яка може тлумачитися протилежною стороною як згода” [9]. 

У юрисдикційній частині рішення у справі Нікарагуа проти США Міжнародний 

Суд визнав, що “послідовна мовчазна згода” Нікарагуа на юрисдикцію Суду 

свідчить про те, що вона визнає обов’язкову юрисдикцію Суду в цій справі. 

Втім у справі Лотус Постійна Палата міжнародного правосуддя визнала, що 

така згода має базуватися тільки на “наявності усвідомленого обов’язку утрима-

тися”. А у справі про рибальство між Англією та Норвегією Суддя Рід висло-

вив думку, що заяви держави без здійснення фактичних дій не можуть вважати-

ся практикою держави: “допоки держава не вживе правозастосовних заходів, її 

дії можуть бути лише прогнозуванням можливої поведінки” 

Втрата права на висловлення заперечення (естопель) спрямована на 
запобігання виникнення права держави вчиняти певну дію, зокрема висловлю-

вати протест проти існування звичаєвої норми. Існує 3 критерії, які потрібно 

довести для виникнення естопеля: (a) однозначне розуміння дії держави, (б) 

вчинення такої дії добровільно відповідним органом держави і (в) визнання та-

кої дії іншою державою може поставити її в гірше становище, порівняно з дер-

жавою, яка вчиняє таку дію. Наприклад, у рішенні Міжнародного Суду у справі 
щодо арбітражного рішення, винесеного Королем Іспанії 23 грудня 1906 року 
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Суд зазначив, що Нікарагуа не може оспорювати правомірність арбітражного 

рішення, оскільки вона втратила таку можливість після того, як своєю деклара-

цією і поведінкою визнала його правомірність [10]. 

Концепція “persistent objector” (держава, яка постійно заперечує) поля-

гає в тому, що, якщо держава не погоджується на звичаєвий характер певної 

норми і послідовно від самого початку кристалізації такої норми висловлює 

протест, то ця норма не буде для неї обов’язковою.  Міжнародний Суд у справі 

про рибальство між Англією та Норвегією визначив 3 критерії, які застосову-

ються для доведення статусу “persistent objector” - заперечення на початковій 
стадії формування звичаю, послідовність заперечення, відсутність негатив-

ної реакції на заперечення з боку інших держав. 
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МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Міліцина К.  16

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОРСЬКО-

ГО ПРАВА ЩОДО ОБ’ЄКТІВ, СТВОРЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧ-

НОГО ІНТЕЛЕКТУ 

З розвитком світу технології перестають бути виключно допоміжним за-

собом, натомість стаючи інструментом, без якого подекуди неможливо створен-

ня об’єкту, та зрештою, на думку деяких вчених, у деяких випадках навіть без-

посередньо самостійним «творцем». 

Дана тематика наразі є предметом обговорень на міжнародному, регіо-

нальному та національному рівнях.   

Сучасний стан 

Відповідно до закладених свого часу підходів до авторського права (далі –

АП) у Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів [1], Уго-

ду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [2] тощо, основою 

АП є людина, її творчість [3]. З чого випливає, що твір є «об’єктивізацією твор-

чості людини у певній визначеній виразній формі» [4]. Наразі цей підхід не за-

знав змін.  

З цього випливає, що держави можна умовно поділити на наступні кате-

горії на підставі пристосування до змін, пов’язаних із створенням об’єктів за 

допомогою штучного інтелекту (далі – ШІ): 1) держави, в яких авторами є фізи-

чні особи (деякі країни також визнають юридичних осіб), в яких дане питання 

не стоїть на порядку денному; 2) держави, які визнали за необхідне розробку 

спеціального законодавства у цій сфері, однак допоки його немає, вирішили ке-

руватися існуючими нормами та тлумачити їх відповідно до обставин. 
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Окремо потрібно відзначити, що в законодавстві деяких держав існує по-

няття творів, створених за допомогою комп’ютерних технологій (англ. - 
computer-generated work) (наприклад, Велика Британія). Однак у відповідні по-

ложення був закладений підхід до технологій як до допоміжного засобу (як-то 

пензлик, олівець, папірець тощо), тому автором все одно в цьому випадку вва-

жається особа, яка здійснила всі заходи, необхідні для створення твору [5], що 

знову ж таки не дає однозначної відповіді стосовно того, хто саме буде вважати-

ся автором, однак у будь-якому разі це буде певна особа (розробник програми; 

особа, яка задавала інформацію для обробки тощо). 

Перспективи розвитку 

У випадку об’єктів, створених за допомогою ШІ, виникає два питання: 1) 

чи відповідають дані об’єкти критеріям оригінальності та творчого вкладу, що 

висуваються до об’єктів АП; 2) якщо відповідь на перше питання стверджу-

вальна, то хто в цьому разі вважатиметься автором.  

Критерії оригінальності та творчого вкладу 

Дані критерії більшою мірою були розтлумачені судовою практикою дер-

жав. Наприклад, у рішенні по справі Feist Publications v Rural Telephone Service 

Company було встановлено, що твір має бути оригінальним: продуктом інтеле-

ктуальних зусиль та результатом творчих здібностей розуму [6]. 

Також по відношенню до тлумачення даних критеріїв цікавими є рішення 

Європейського суду справедливості. У справі C-145/10 – Painer було встановле-

но, що ключову роль у визнанні прав інтелектуальної власності за автором віді-

грає те, чи є твір відображенням авторської особистості. Це проявляється у мо-

жливості прийняття автором вільних та креативних рішень [7]. У справі 

C-403/08 - Football Association Premier League and Others було зазначено, що 

творчий процес полягає у наявності творчої (креативної) свободи [8].  В свою 

чергу у справі C-5/08 - Infopaq International було встановлено, що оригіналь-

ність має відображати інтелектуальну творчість автора [9].  

Зважаючи на те, що здатність до творчості в класичному розумінні цього 

слова пов’язують із здібностями людини, багато дослідників схильні вважати, 

що об’єкти, створені за допомогою ШІ, не відповідають зазначеним критеріям. 
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Також існує підхід, що об’єкти, створені з допомогою ШІ, мають у будь-

якому разі бути у вільному використанні з моменту їх створення. 
Особа автора 

Якщо припустити, що об’єкти, створені за допомогою ШІ, відповідають 

критеріям охороноздатності, то немає визначеності відносно того, хто має вва-

жатися автором у цьому випадку: розробник програмного забезпечення; особа, 

яка вводила дані, необхідні для тренування нейронної мережі; особа, яка задала 

певні критерії для створення такого об’єкту; співавторство згаданих осіб або 

деяких з них; сам ШІ; ніхто. 

Дійсно існують ідеї щодо закріплення на нормативному рівні концепції 

«електронної особи», однак наразі вони не втілені, тому неможливо говорити 

про закріплення такої правосуб’єктності, як наслідок визнання авторства.  

З метою встановлення автора існує також підхід розмежування наступних 

категорій об’єктів, створених за допомогою ШІ: 1) твори, створені у «співпра-

ці» зі ШІ; 2) твори, створені ШІ, однак основу для яких обирала людина; 3) тво-

ри, створені ШІ за методом повного перебору (методу грубої сили, англ. – brute 

force); 4) твори, повністю створені ШІ [10]. 

Існує підхід, що за умови втручання людини у процес створення твору за 

допомогою ШІ, авторство буде визнане за людиною.  

Щодо того, хто саме може вважатися автором із тих категорій осіб, що пе-

релічені вище, питання залишається відкритим. Більш того, відповідь на нього 

буде необхідною за умови визнання, що такі об’єкти взагалі відповідають кри-

теріям охоронозданості за авторським правом.  
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Дейнеко Д.  17

ECONOMIC NECESSITY AS A JUSTIFICATION FOR INTERNA-
TIONALLY WRONGFUL CONDUCT UNDER ARTICLE 25 ARSIWA 

Bearing in mind that the States of the World are heavily dependant on in-

ternational trade  and bilateral investment relations [2]; Recognizing the inevitable 

conditions under which the State should violate the international obligations in order 

to safeguard its essential interests, we endeavour by this thesis,  firstly, to go into de-

tails on the right to invoke economic necessity to preclude internationally wrongful 

act, secondly, analyze cases in which the justices have recognized that the conditions 

to invoke necessity have been met by a particular State. 

Circumstances precluding wrongfulness are “excuses”, “defences” and 

“exceptions, that is justifications available to states which exclude responsibility 

when it would otherwise be engaged. After much refinement and debate, the 

International Law Commission included in Articles on Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) [1] five types of circumstances precluding 

wrongfulness: these are consent (Article 20), self-defence (Article 21 

countermeasures (Article 22), force majeure (Article 23, distress (Article 24) and 

necessity (Article 25).  

Articles on State Responsibility and judicial decisions support the view that 

necessity may only be invoked upon meeting of strict conditions set in Article 25 

ARSIWA that must be cumulatively satisfied. The defense of necessity, by definition, 

follows a restrictive approach and in order to prove that the State cannot invoke the 

state of necessity it`s sufficient for the other party to prove that at least 1 condition is 

not satisfied. However, the practice of recognition of the economic necessity by In-

ternational Tribunals still exists. 

The ICJ stated in Gabćikovo-Nagymaros[3], in which both economic and envi-

ronmental necessity took place, that it is possible under customary international law 
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to invoke the state of necessity only under the certain strictly defined conditions cu-

mulatively satisfied: 1) there is an” essential interest” of the State which is in breach 

of its international obligation, 2)the interests must have been threatened by a grave 

and imminent peril, 3)the act under the dispute is the” only means” of safeguarding 

the interest, 4)this act had not “seriously impaired an essential interest” of the state 

towards which the obligation existed and 5)the State which conducted that act must 

not have “contributed to the situation of necessity”. These criteria were supported and 

developed by the ILC in ARSIWA  and upheld by investment tribunals.   18 19

Two paradigms characterize the economic necessity cases: either (1) a debtor 

state invokes its fiscal distress to avoid, defer, or modify obligations to a creditor 

state, or (2) a state contracts with a private foreign commercial entity and later pleads 

necessity to avoid or mitigate its obligations. Before the arbitrations arising out of 

Argentina’s fiscal crisis, necessity had never been sustained based on a state’s finan-

cial troubles. Even more significantly (for, as noted, the principled rejection of a legal 

plea may nonetheless offer legal support for the existence of that plea), no case or in-

cident before the Argentina cases contemplates a conception of necessity other than 

the classical one. Time and again, tribunals reject necessity because, as they observe, 

the threat to the invoking state does not threaten its very existence as a state.  

under two arbitral awards. Belgium applied to PCIJ for a declaration that the 

Greek Government, in refusing to carry out the awards, was in breach of its 

international obligations. The Greek Government pleaded the country’s serious 

budgetary and monetary situation. The Court noted that it was not within its mandate 

to declare whether the Greek Government was justified in not executing the arbitral

 The next example is an economic crisis 1998-2003 in Argentina.Whereas the 

Tribunals in the cases of CMS v. Argentina [4], Enron v. Argentina [5] and Sempra v. 

Argentina found both the Non Precluded Measures (NPM) clause and the necessity 

defense inapplicable, the Tribunal in LG&E v. Argentina [6] found the NPM clause 

properly invoked and the necessity defense potentially applicable to Argentina. 

 ARSIWA, Arts. 25-2618

 CMS Award, para. 315 19
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Significantly, however, both the jurisprudence and legal reasoning of these IC-

SID Tribunals is often problematic. Not only do these Tribunals essentially ignore the 

treaty- based NPM exception and restrict the necessity defense, the findings of at 

least three of the Tribunals appear to overlook the basic bargain between investor pro-

tection and state freedom of action inherent in a BIT and, thereby, limit the state’s 

ability to respond to exceptional situations, such as financial crises, in ways that that 

may threaten the long-term willingness of states to participate in investor-state arbi-

tration and, perhaps, the legitimacy of that system itself.  

Summarizing the discussion above, the following criteria to invoke the state of 

necessity should be taken into account, as in the majority of cases the States failed to 

prove the existence of the required conditions. The topic is highly relevant to 

Ukraine, in 2015 official Kyiv obtained $17,5 bn loan from the International Mone-

tary Fund [8]. These assets according to the provisions of the loan should be annually 

partly repaid, however as to the 8th of December 2017 the deficit of Budget grew to 

UAH 81.8 bln [7]. Thus, we indeed should prepare the legal basis, both theoretical 

and practical in order to justify the potentially acts or omssion of Ukraine by the state 

of economic necessity. 
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Лебедєв П.  *

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ У МІЖНАРОДНО-
МУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖНОМУ СУДІ ПРИ ТОРГОВО-ПРО-

МИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ 

Одне з перших питань, яке аналізує арбітражний суд при вирішенні спо-

ру, що виникає з договору міжнародної купівлі-продажу, є питання права, що 

застосовується при розгляді справи. Як правило, сторони визначають у кон-

тракті лише правову систему певної держави чи її складової, норми якої за-

стосовуються до правовідносин, що випливають з такого договору. Згідно з 

даними за 2017 рік у практиці Міжнародного комерційного арбітражного суду 

при Торгово-промисловій палаті України абсолютна більшість договорів 

(майже 96%) відсилають до законодавства України чи матеріального права 

України. У той же час лише у 5 договорах були закріплені положення, які вка-

зують на застосування Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів [1]. У зв’язку з цим арбітраж повинен 

розглянути питання не тільки про права, що застосовується, а й встановити, 

чи застосовується Віденська конвенція і чи сторони не виключили її застосу-

вання. 

У практиці МКАС відсутній єдиний підхід до вирішення цього питання. 

У ряді справ, які виникали з договору міжнародної купівлі-продажу, склад 

арбітражного суду не тільки не застосовував Віденську конвенцію, а й не зга-

дував про неї взагалі, застосовуючи до правовідносин лише норми націо-

нального права [2]. Наступний підхід полягає в тому, що поряд з Віденською 

конвенцією арбітраж також застосовував національне право: наприклад, при 

вирішенні питання стосовно обов’язку покупця оплатити вартість товару ар-

бітражі посилаються спочатку на статті 53-54 Віденської конвенції, а потім 
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дублюють аналогічні положення Цивільного кодексу України (статтю 691) та 

використовують загальні норми зобов’язального права [3] [4]. 

Арбітражні суди, які дотримувалися третього підходу, застосовували Ві-

денську конвенцію, а у випадках, коли питання не було врегульовано у Віден-

ській конвенції, субсидіарно застосовували національне право, про що фор-

мально вказували в арбітражному рішенні [5]. Решта арбітражів застосовува-

ли Віденську конвенцію навіть у випадках, коли питання, що відноситься до 

предмету регулювання Конвенції, прямо в ній не вирішено, однак могло бути 

вирішено на основі загальних принципів, на яких Конвенція заснована. І 

тільки, коли застосування таких принципів було неможливим, арбітраж суб-

сидіарно застосовував національне право. Проте такі рішення у практиці 

МКАС є доволі поодинокими [4] [6]. 

Загалом в доктрині та в арбітражній практиці прийнято, що вибір сторо-

нами національного права, складовою частиною якої є Віденська конвенція, є 

одним з способів вираження згоди на її застосування. А у випадку, коли кон-

тракт безпосередньо відсилає до Віденської конвенції, на арбітра покладає-

ться обов’язок її застосовувати [7]. Більше того, можливим є застосування 

Віденської конвенції у разі, якщо спір виник між двома суб’єктами, які знахо-

дяться в одній державі, і якщо сторони закріпили в контракті посилання на 

Віденську конвенцію [8]. Однак у цьому випадку Конвенція буде застосовува-

тися не як міжнародний договір, а як частина договору, яка не повинна супе-

речити імперативним нормам національного права. Крім того, існує практика 

європейських арбітражних інституцій використовувати Віденську конвенцію 

і без посилання на національне право в контракті, розглядаючи Конвенцію як 

спеціальну колізійну норму у сфері арбітражу [9]. 

Стаття 1 Віденської конвенції слугує основою для встановлення порядку 

дій арбітрів при визначенні того, чи застосовується Віденська конвенція до 

певного спору. По-перше, якщо сторони обрали національне право, арбітраж-

ний суд перевіряє, чи є відповідна держава учасницею Віденської конвенції. 

По-друге, необхідно визначити, чи не виключили сторони її застосування на 

підставі статті 6. Якщо сторони не обрали національне право і комерційні 
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підприємства обох сторін не знаходяться державах-учасниках Віденської кон-

венції, арбітраж визначає застосовне право на основі колізійних норм і вже на 

основі цього перевіряє, чи бере відповідна держава участь у Віденській кон-

венції. 

Крім того, варто зазначити, що згідно з статтею 6 Віденської конвенції 

сторони можуть повністю виключити застосування Конвенції до договору, 

який підпадає під сферу її регулювання без жодних обмежень. Також сторони 

можуть відступити від окремих положень Конвенції або змінити їх дію. Така 

норма відповідає принципу договірної рівності сторін. Особливістю виклю-

чення дії Конвенції є те, що відповідна угода може бути досягнута як при 

укладанні договору, так і на етапі розгляду справи. Можливим є також ви-

ключення через посилання на типовий контракт чи проформу, що містять по-

ложення про виключення дії Конвенції [10]. 

Різні підходи існують і стосовно ситуації, коли в ході арбітражного про-

цесу сторони обгрунтовують свої позиції лише на основі національного зако-

нодавства без жодних коментарів стосовно застосування Віденської конвен-

ції. Перший полягає у тому, що цього недостатньо, щоб арбітраж автоматично 

відмовився застосовувати Віденську конвенцію. І навпаки він повинен вста-

новити намір сторін виключити дію Конвенції (німецька доктрина) [11]. Ін-

ший підхід застосовується в МКАС при ТПП РФ, який при відсутності поси-

лань сторін на Віденську конвенцію вважає її виключеною із застосування 

[12]. 

Навіть у разі підтвердження арбітражем застосування Віденської кон-

венції обране сторонами національне право відіграє надзвичайно важливу 

роль, оскільки застосовується додатково до неї. Стаття 4 Віденської конвенції 

встановлює, що вона регулює тільки питання укладання договору купівлі-

продажу і ті права та обов’язки, які виникають з такого договору. У той же 

час аналіз положень Конвенції дає підстави стверджувати про те, що цей пе-
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релік не є вичерпним . Віденська конвенція визначає питання, які не підпа20 -

дають під предмет її регулювання, у статтях 4 і 5. Однак перелік, наданий у 

цих статтях, також може бути продовжений . І, як наслідок, усі ці питання 21

повинні врегульовуватися на основі національного права. 

До питань, які стосуються предмету регулювання Віденської конвенції, 

однак прямо в ній не врегульовані, відносяться передусім неустойка та інші 

засоби правового захисту. Вони вирішуються арбітрами в порядку, визначе-

ному в пункті 2 статті 7 Віденської конвенції, із застосуванням загальних 

принципів Конвенції. Офіційний перелік таких принципів відсутній, однак 

традиційно до них відносять принцип добросовісності (стаття 7), автономію 

волі сторін (стаття 6), право на проценти при затримці виплати певних коштів 

(стаття 27), принцип розумності (статті 8, 18, 25 тощо) та інші. Зважаючи на 

загальний характер цих принципів, їх дія може бути поширена і на правовід-

носини, які не охоплюються даними нормами [4]. 

Таким чином, існують різні підходи при застосуванні Віденської конвен-

ції у практиці МКАС при ТПП України. Зважаючи на міжнародний характер 

таких договорів міжнародної купівлі-продажу, найбільш доцільним видається 

застосування Віденської конвенції до всіх питань, які врегульовані нею, а та-

кож до тих питань, які можуть бути врегульовані за допомогою загальних 

принципів Віденської конвенції.  
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Чижик О.  22

DISCRIMINATION OF FOREIGN COMPANIES IN INTERNATIONAL IN-
VESTMENT LAW: CASE STUDY 

Non-discrimination principle has played a crucial role throughout the history of 

economic relations between states and is currently well-established [1, at p. 173]. In 

most cases it is embodied in two standards (Consortium RFCC v. Royaume du Maroc, 
ICSID Case No. ARB/00/6, Award of December 22 2003, para. 53): most-favoured 

nation treatment (MFN) and national treatment (NT) which protect the investor either 

from discrimination in favour of investors of a third Party or against domestic com-

panies [2, p. 17].  

Discrimination exists if (i) similar cases are (ii) treated differently (iii) and 

without reasonable justification (Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, 

UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006, para. 313), as supported by the OECD 

Declaration [3]. The requirement of discriminatory intent is currently debated. 

1) Comparability of circumstances. The first task of a tribunal is to find the 

common element of the two objects and conclude their likeness for the purpose of 

comparison [4, p. 835]. Investment arbitration bodies interpret like circumstances 

with respect to NAFTA as existing in the same business or economic sector (Pope & 

Talbot Inc. v. The Government of Canada, UNCITRAL, Award of April 10, 2001, 
para, 78; S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, UNCITRAL, Partial Award of 

12 November 2000, para. 250).  

Comparable companies usually operated in the same area of activity and have 

similar size and position on the market in the ICSID awards which found the exis-

tence of discrimination. (Nykomb Synergetics Tech. Holding AB v. Latvia, Award, 16 

December 2003, p. 53; Saluka, paras. 314-347).  

The essential criterion used to determine likeness of products by the ECJ and 

the WTO adjudicating bodies is a competitive relation between the concerned objects 

(Appellate Body Report, European Communities – Measures Affecting Asbestos 
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and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/AB/R, 5 April 2001, para. 99; Case 

106/84 Commission v Denmark (1986) ECR 833, para. 12).  
2) Less favourable treatment. A new regulation may have severe conse-

quences for the foreign investor who, in case of failure to comply with the standard, 

may have to disinvest and suffer actual damages to the detriment of his interest [4, p. 

846]. This situation is typical for developing countries where the restrictions imposed 

for public purposes are usually aimed at large foreign-owned companies [5, p. 341] 

even if such measures are essentially origin-neutral. [6, pp. 523-524].  

Arbitral tribunals (Pope & Talbot Inc. v. The Government of Canada, UNCI-
TRAL, Award of April 10, 2001, paras. 42-72; Archer Daniels Midland Company and 

Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. The United Mexican States, ICSID Case No. 

ARB (AF)/04/5, Award of November 21, 2007, para. 205; Loewen Group, Inc. and 

Raymond L. Loewen v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, 
Award, June 26, 2003, para. 140; Methanex Corporation v. United States of America, 

UNCITRAL, Final Award of the Tribunal on Jurisdiction and Merits, August 3, 2005, 

part IV(B), para. 21) consider that if the investment or investor is not entitled to the 

most favourable treatment accorded to some members of the domestic class, it faces 

less favourable treatment.  

3) Intent. There is no settled practice concerning the necessity of government’s 

intention to establish discriminatory treatment. The ICSID (Genin, Eastern Credis 

Ltd. and AS Baltoli v. The Republic of Estonia, ICSID Case No. ARD/99/2, Award of 
25 June 2001, para. 370; LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E In-

ternational, Inc. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Award of 25 July 

2007, para. 158) and the ICJ (Case Concerning Elettronica Sicula S.p.A., United 
States of America v. Italy, Judgment of 20 July 1989, I.C.J. Reports 1989, p. 73) 

found that the government’s intention is essential to prove discrimination, as the fact 

that only aliens are affected may be incidental.  

Other awards (S.D. Myers, para. 254; Occidental Exploration and Production 

Company v. Republic of Ecuador, LCIA case No. UN3467, Award of July 1, 2004, 
para. 177; Siemens A.G. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8; 
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Award of 17 January 2007, para. 321) reflect the view that intent is not essential and 

the impact of the measure plays the crucial role.  
4) Reasonable justification. The issue whether a particular measure is discrim-

inatory has to be determined in the light of the circumstances of each case [7, p. 493]. 

The Host State usually pronounces the need to impose a measure not in conformity 

with the investment regulating treaty in an express way. (CMS Gas Transmission 
Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, Award of 12 May 

2005, para. 370).  

In order to justify a measure which damaged the interests of a particular in-

vestor but were implemented for public purposes, the state which implemented the 

measure has to prove a rational link between this measure and the legitimate objec-

tive. Although arbitration tribunals are basically satisfied with a reasonable nexus 

(Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8, 
Award of September 11, 2007, para. 368), the threshold may vary. For example, in 

environmental preservation and cultural heritage policies the threshold of link must 

be higher than in cases with public health and security [8, p. 314]. 

In conclusion, non-discriminatory regime, although embodied in various 

international investment protection instruments, has essentially the same content. It is 

aimed at protecting an investor from differential treatment on the part of the Host 

State in comparison with other companies without reasonable justification. Intention 

of the government to discriminate, where proved, can sufficiently reinforce the 

position of the investor in disputes, but its compulsory nature for the test of 

discrimination is currently not well-established. Thus, the treatment of discrimination 

developed by arbitral tribunals has established a relatively comprehensible set of 

rules which can be used by an investor in order to protect his assets from any 

discriminatory threat.  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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Бабич В.*  23

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ РИНКІВ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕК-

ТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯПОНІЇ ТА УКРАЇНИ 

Фактичне місце України на світовому ринку торгівлі науково-технічних до-

сягнень в порівнянні з розвинутими країнами незначне. Це зумовлено низьким 

ступенем участі як в експорті високих технологій, в першу чергу, через низьку 

результативність діяльності національної інноваційної сфери, так і в імпорті. 

Частка виробництва наукомісткої продукції України на світовому ринку значно 

менша, ніж її частка в світовому науково-технічному потенціалі. Тобто ми бачи-

мо, що ринок об’єктів права інтелектуальної власності України перебуває в до-

сить складному становищі. Адже відсутній стабільний та системний підхід до 

регламентації даного ринку. Також проблемним моментом залишається фінан-

сова складова, яка заважає реалізовувати належним чином науковий потенціал 

країни. 

На сьогоднішній день ринки об’єктів права інтелектуальної власності 

Японії та України перебувають на різних стадіях розвитку.  

Доказом цього виступають міжнародні рейтинги. Наприклад, Глобальний 

інноваційний індекс за 2017 рік нам показує, що Японія знаходиться на 14 місці, 

а Україна лише на 50 [1] (табл 1). 

Якщо розглянути складові цього індексу, то Японія лідирує з очевидною 

перевагою. Єдиним субіндексом, де Україна знаходиться практично на ідентич-

ному рівні – це потенціал творчих винаходів. 

Таблиця 1 
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Складові інноваційного індексу [1] 

Подібну ситуацію демонструє і показник The U.S. Chamber of Commerce’s 

Global Innovation Policy Center за 2017 рік. Адже згідно з однойменним інде-

ксом Україна знаходиться на 37 місці серед провідних 50 країн світу, Японія – 

на 8 місці. 

№ Показник Україна Японія

1 Інституції 101 13

2 Людський капітал і дослідження 41 14

3 Інфраструктура 90 9

4 Потужність ринку 81 12

5 Потужність бізнесу 51 11

6 Розвиток знань і технологій 32 12

7 Творчі винаходи 49 36
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Рис. 1. Порівняння Японії та України за індексом захисту інтелектуальних 

прав у 2017 році 

Рис. 1. доводить, що в порівнянні з Японією Україна має проблеми у всіх 

ключових аспектах функціонування ринку інтелектуальної власності. Натомість 

єдиним підпунктом, за яким ми випереджаємо Японію, є членство та ратифіка-

ція міжнародних договорів в даному напрямку. 

Таким чином, можна зробити висновок, що український ринок інтелекту-

альної власності потребує суттєвих змін:  

1) Оскільки винахідницька та патентна активність є основною передумо-

вою науково–технологічного обміну, то, важливою для України є інтеграція у 

міжнародний ринок патентів та винаходів, що надасть можливість розвивати 

власну винахідницьку й патентну діяльність.  
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2) Важливим заходом у цьому напрямі вбачається підвищення рівня ін-

формаційної освіченості винахідників з методиками оцінки вартості прав на 

об’єкти інтелектуальної власності, обізнаності їх з діяльністю інститутів патен-

тних повірених та відповідних державних установ.   

3) З огляду на важливість ролі держави у створенні сприятливих умов для 

розвитку високотехнологічної сфери в Україні є доцільним надання підтримки 

винахідникам на усіх етапах патентування.  

Крім того, на державному рівні доцільно здійснювати контроль за виді-

ленням квот з Державного бюджету, передбачених Законом України «Про дер-

жавне регулювання діяльності у cфері трансферу технологій» для забезпечення 

фінансування закордонного патентування винаходів.  

Як приклад, можна розглянути діяльність японського уряду щодо регулю-

вання інноваційної діяльності країни. З урахуванням зарубіжного і власного до-

свіду, трьома радами, що регламентують японську систему захисту прав інтеле-

ктуальної власності та входять до складу Кабінету міністрів Японії (Агентство з 

науки і техніки, Міністерство зовнішньої торгівлі і промисловості, Міністерство 

освіти), було розроблено блок документів, що регулюють інноваційну діяль-

ність країни до 2025 р («IP Strategic Policy Outline», «Інновації – 25»). Також 

було реалізовано ряд заходів щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності, а 

саме - скорочено строки патентної експертизи з 26 до 11 місяців, врегульовано 

відносини дослідників та роботодавців, підвищено роль університетів та дослі-

дних інститутів. 

Для подальшого вдосконалення ринку об’єктів інтелектуальної власності 

України можна виділити наступні шляхи [2]:  

‒ розробка чітких механізмів нормативно-правового регулювання, а 

саме кодифікація законодавства (створення та затвердження Кодексу про 

інтелектуальну власність);  

‒ поєднання науки з виробництвом, що передбачає запровадження 

комплексу заходів (дослідження і аналіз ринку, фінансування впровад-

ження об’єктів інтелектуальної власності, дослідження та розробку 

тощо);  
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‒ створення інфраструктури впровадження результатів науково-тех-

нічної діяльності у виробництво;  

‒ створення замкнених циклів (ідея-виробництво-споживання); ство-

рення спеціальних комплексних структур, до функцій яких би входило: 

проведення експертної оцінки їх комерційного потенціалу, дослідження 

кон’юнктури ринку, надання новітнім розробкам фінансової підтримки, 

догляд за виготовленням конкурентноздатної продукції, просування 

об’єктів інтелектуальної власності на вітчизняні та іноземні ринки, запо-

бігання несанкціонованому використанню та розповсюдженню об’єктів 

ІВ;  

‒ створення національної системи підготовки та підвищення квалі-

фікації спеціалістів з інтелектуальної власності. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що в Україні, на жаль, спо-

стерігається парадоксальна ситуація і ринок інтелектуальної власності (на від-

міну від Японії) практично не впливає на реальну економіку. Тобто, на основі 

відповідних статистичних даних ми бачимо, що в Японії кількість патентів та 

торгових марок позитивно впливає на економічний розвиток. В Україні дана си-

туація є подібною, однак ступінь впливу є значно меншим.  
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Бубіс А.  24

ПРОБЛЕМА КАТАЛОНІЇ ТА РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В 
ЦЬОМУ ПИТАННІ 

Каталонія – це область на північному сході Іспанії, де вже протягом сто-

літь іде боротьба за вихід з Іспанського королівства.  Свою автономію Каталонія 

втратила в 1714 році, після чого певною мірою повернула її в 1979 році, проте 

повністю отримати незалежність цій території не вдалося.  

З населенням 7,45 мільйонів осіб цей регіон становить 16% населення 

Іспанії та займає 6,3% її території. Його економіка, що в 2016 році склала 215,6 

мільярда євро, більша, ніж у більшості країн єврозони, становить більше п'ятої 

частини ВВП Іспанії, тоді як експорт Каталонії в 65,2 мільярда євро становить 

більше чверті національного прибутку. Приблизно 37 мільярдів євро, що інве-

стуються іноземними компаніями в Каталонію, складають більше п'ятої частки 

внутрішніх інвестицій в Іспанію в розмірі 20,7%. До того ж Каталонія має ниж-

чий рівень безробіття та загалом меншу нерівність доходів серед населення, ніж 

решта Іспанії. Склавши 13,2% показник безробіття в регіоні вигідно відрізняє-

ться від 17,2% для всієї країни. ВВП на душу населення не є найвищим в Іспа-

нії, але він вище середнього по країні. [1]  

Саме тому питання незалежності Каталонії являє величезну проблему для 

Іспанії в цілому, враховуючи, значний вплив регіону на економічний розвиток 

усієї Іспанії, перш за все завдяки значному впливу туризму. Тому для країни 

втрата області може обернутися економічною катастрофою.  

Отже, в 2017 році, коли питання піднялося владою Каталонії, уряду Іспа-

нії довелося прийняти контр-засоби. 1 жовтня 2017 року в регіоні відбувся ре-

ферендум про незалежність. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним. По-

над 90% осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону від 

Іспанії. При цьому явка виборців становила лише близько 43%. 27 жовтня пар-
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ламент Каталонії проголосував за резолюцію, що декларує незалежність від 

Іспанії. У відповідь на це Сенат Іспанії застосував статтю 155 Конституції, що 

передбачала тимчасове призупинення автономії Каталонії та встановлення пря-

мого керування Мадриду, розпустив правління регіону, а генпрокурор країни 

висунув звинувачення екс-голові регіональної адміністрації Карлесу Пучдемону 

й іншим членам розпущених регіональних адміністрацій і парламенту. За ре-

зультатами виборів в грудні більшість у 70 з 135 місць в регіональному парла-

менті отримали три партії, що виступають за незалежність регіону: “Разом за 

Каталонію” (34 мандати), Ліва республіканська партія Каталонії (32 місця) і 

“Народний союз” (4 місця). Однак лідером стала партія “Громадяни”, яка ви-

ступає за те, щоб Каталонія залишилася в складі Іспанії. Вона набрала 25% го-

лосів та отримала 37 мандатів. [2] 

Результат виборів - нищівний загальний і приватний удар по прем'єру Ра-

хою. Його правляча в Іспанії Народна партія (PP), фактично, була розгромлена 

на регіональних виборах. На них вона отримала лише три місця, порівняно з 

попередніми 11. Вибори показали, що Каталонія, як і раніше, залишається роз-

діленою на два майже рівних блоки. Такі результати ведуть лише до нового під-

йому сепаратистів, які вже 25 березня 2018 року вдалися до мітингів з метою 

висловити свою вимогу звільнити їх лідера Карлеса Пучдемона. [3] 

Значення виборів далеко виходить за рамки лише іспанської проблеми. 

Вони мають загальноєвропейський вплив у світлі тих регіональних конфліктів, 

які розвиваються не тільки в Іспанії, але і в інших державах-членах ЄС. Поза-

чергові вибори в Каталонії стали останньою великою політичною подією в Єв-

росоюзі в 2017 році. Разом з тим, події в Каталонії стали знаковими для всього 

цього року. Якщо 2015 рік був роком міграційної кризи, то 2016 рік став для Єв-

росоюзу роком Брексіту, а 2017-й - роком регіональної кризи в Іспанії. Проте 

ЄС зайняв нейтральну позицію в конфлікті, зазначивши, що криза є «внутрі-

шньою справою Іспанії», хоча і не визнав проголошення Каталонією незале-

жності законним. [4] Однак така позиція може досить негативно вплинути на 

Євросоюз, зважаючи на те, що його дипломатична помилка вже коштувала йому 

Британії, а про вихід з єврозони вже почали задумуватися поляки, чехи й угорці.  
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Експерти також зазначили, що, якщо Каталонія залишиться частиною ЄС, 

то з точки зору торгівлі, нічого не зміниться, якщо буде збережено використан-

ня євро в поточних торговельних операціях. Каталонія, однак, не має автомати-

чного права на членство в Європейському Союзі, а Іспанія явно не захоче ви-

знати Каталонію в якості незалежної держави-члена Союзу. Через це каталон-

ська економіка зазнає з великих витрат в сфері торгівлі, оскільки на ЄС припа-

дає приблизно 65,8% каталонського експорту. Проте можливість отримання но-

вих партнерів надає впевненості каталонцям в своїх діях. [5] 

 Таким чином, наразі проблема Каталонії залишається невизначеною й 

досить актуальною. Хоча зараз ситуація певною мірою затихла, це ще не свід-

чить про повну перемогу Мадриду. До того ж політична криза вже викликала 

негативні економічні наслідки. За словами міністра економіки країни Луіса де 

Гіндоса Іспанія за менш ніж півроку вже втратила 1 млрд. євро, що обумовлено 

сповільненням економки регіону. В результаті політичної невизначеності в кра-

їні понад 500 компаній вже вивели свої представництва за межі Каталонії. В 

свою чергу Банк Іспанії переглянув прогнозований приріст економіки на 2018 

та 2019 роки й зазначив, що відсотковий приріст буде менше очікуваного на 

0,1% від попередньо зазначених 2,5 та 2,2 відповідно. [7]   

Подальші дії уряду Іспанії для остаточного врегулювання проблеми бу-

дуть вирішальними для економіки країни. До того ж Каталонія заборгувала 77 

млрд. євро, тобто 34,4% ВВП регіону. Із них 52 млрд. регіон завинив Іспанії. В 

2012 році, після фінансової кризи, Іспанія створила спеціальний фонд, що за-

безпечував притік коштів у регіони, котрі не спроможні самостійно отримувати 

зовнішні займи. Каталонія отримала з фонду 67 млрд. євро. Відокремлення ре-

гіону призведе до втрати доступу до цього джерела фінансування. І Мадрид 

може вимагати від Барселони розділити виплати за національним боргом. Крім 

того, важливим залишається необхідність більш серйозного втручання ЄС, 

оскільки ця проблема може дуже негативно відобразитися на всьому регіоні, 

підбурюючи сепаратистські настрої, що спостерігаються останнім часом. 
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КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ АВТОМОБІЛІВ В УМОВАХ 
ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОЛОГІЧНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ 

Дедалі більше країн намагаються використовувати відновні джерела енер-

гії. Подібна тенденція зумовлена спробами вирішити екологічні проблеми та 

перетворити свою електромережу на більш енергоефективну. До того ж деякі 

види електроенергії, наприклад енергія сонця, є одними з найдешевших, а тому 

мають додаткові економічні вигоди. У той же час в автомобільній галузі спо-

стерігається тенденція до електрифікації. Синхронізація цих двох процесів на 

думку деяких експертів може повністю змінити як енергетику, так і автомобіле-

будування. Останні кілька років для світового ринку автомобілів можна назвати 

відносно спокійними, втім не менш визначними. Кон’юнктура ринку автомо-

білів у найближчі десятиліття напевно залежатиме від змін у енергетиці, водно-

час можна стверджувати, що розробка та популяризація електромобілів та 

гібридів перетворюється з інноваційного сегменту галузі автомобілебудування 

на чи не найсуттєвіший чинник активізації позитивних змін у скороченні ви-

кидів вуглекислого газу, вдосконаленні систем контролю електромереж та впро-

вадження системи, яка дозволила б використовувати акумулятори не лише для 

приведення в дію автомобілів, а й зберігання надлишків електроенергії, що ви-

користовуватимуться для задоволення попиту на неї.  

Ринок автомобілів є ринком, що демонструє унікальні взаємозалежності 

багатьох кон’юнктурних факторів. Автомобілебудування у багатьох розвинених 

країнах становить значну частку ВВП, і може сприяти економічному процвітан-

ню. Сьогодні у світі нараховують приблизно 1 млрд. автомобілів, що забезпе-

чують ледь не 70% усіх подорожей у світі, і на виробництві яких кожне робоче 

місце відповідає п’ятьом новим робочим місцям у пов’язаних галузях.  У 2016 

році було вироблено 72,1 млн. легкових автомобілів. Упродовж понад 15 років 
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незмінними лідерами з виробництва автомобілів залишаються Китай, США, 

Японія, Німеччина. За 2017 рік було продано близько 78 млн. легкових автомо-

білів [1,2].  

 Країнами, де купівлі та продажі є найвищими є Китай та США. По суті, 

ці два ринки мають колосальний вплив на світові показники та тенденції. 

Зокрема і головні виклики для автомобілебудування спровоковані урядами цих 

країн. Дії США щодо НАФТА можуть у результаті створити потребу в повній 

зміні стратегій автомобілебудівних компаній. У цьому сенсі 2018 рік для ринку 

автомобілів може мати як позитивні, так і негативні наслідки з огляду на рішен-

ня США та загальну скептичність поглядів адміністрації Трампа на екологічні 

проблеми. З іншого боку, у вересні 2017 Міністерство промисловості та інфор-

маційних технологій Китаю оголосило про впровадження правил, що мають на 

меті збільшити виробництво так званих автомобілів нової енергетики. Компанії, 

що продають в Китаї за рік більше 30 000 автомобілів мають заохочувати про-

дажі електромобілів. Такі дії призведуть до зміни тенденцій інвестування в еле-

ктромобілі, підвищення рентабельності виробництва, а також допоможуть 

збільшити попит на них, що вже зараз є стимулом для виробництва великими 

компаніями нових електромобілів та представляти електричні аналоги вже 

існуючих моделей. Важливим ринком для електромобілів також є Норвегія. 

Електрокари вже складають 35% нових продажів автівок, однак це головним 

чином завдяки значним субсидіям. Ця країна є зразком для інших європейських 

країн, які спромоглися скоротити викиди вуглекислого газу промисловістю, 

однак досі не можуть суттєво зменшити частку (майже третина) викидів від ав-

томобілів [3,4,5]. 

Політика КНР націлена на збереження лідерства китайських компаній у 

сфері електромобілів, проте розуміють важливість розвитку цього сегменту й 

інші компанії. Німецька компанія Volkswagen виділила 24 млрд. доларів США 

на розробку до 2030 року електромобілів усіх своїх брендів. Ford накопичив 4,5 

млрд. доларів США і має плани з випуску до 2022 року 13 нових електрокарів. 

GM випустить до 2023 р. принаймні 20 електромобілів, у той час як BMW пла-

нує представити 15. З 2019 р. Volvo Cars представить усі свої моделі електри-
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чних або гібридних варіантів. Згідно з the International Energy Agency (IEA) по-

точні плани виробників автомобілів дають привід очікувати досягнення світо-

вим асортиментом електромобілів кількості від 9 до 20 мільйонів до 2020 і від 

40 до 70 мільйонів у 2025. Зважаючи на зростання асортименту електрокарів та 

гібридів, можна очікувати, що ціни на електромобілі знижуватимуться, їх попу-

лярність зростатиме, частка на ринку порівняно з паливними аналогами буде 

більшою, інвестиції у суміжну інфраструктуру збільшуватимуться, шкідливі 

викиди скорочуватимуться. Якщо у 2016 році продажі електромобілів сягали 

774 000, у 2017 - близько 1 млн., то за розрахунками The Economist Intelligence 

Unit вже у 2018 вони можуть сягнути 1,3 мільйони. 

У багатьох країнах проводиться електрифікація громадського транспорту, 

націлена на зменшення викидів вуглекислого газу. Таїланд взяв курс на  еле-

ктрифікацію автопарку тук-туків, Індія націлюється електрифікувати громад-

ський транспорт у кількох головних містах. Франція та Великобританія єдині 

дві країни, які поставили за мету досягти саме цього до 2040 р, у той же час Ін-

дія та Словенія націлені на 2030 р. згідно з Паризькою кліматичною угодою. 

Норвегія поставила перед собою навіть більш амбітну мету – 2025 рік [3]. 

Таким чином, електричні засоби транспорту вже зараз є конкурентами 

традиційним паливним, й у контексті переходу на більш екологічно чисті види 

енергетики, представляють низку нових можливостей. Кон’юнктура світового 

ринку автомобілів вже зараз змінюється під впливом популяризації електро-

карів і певне стане ще більш залежною у майбутньому.  
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ РУХУ РОБОЧОЇ 
СИЛИ З УКРАЇНИ ДО ЄС 

Україна є країною, яка активно бере участь у всіх процесах глобалізації, 

поглиблюючи свої міжнародні зв’язки з іншими країнами. Як наслідок, виник і 

постійно динамічно змінює свої масштаби національний ринок робочої сили, 

який є невід’ємною частиною міжнародного ринку робочої сили. Починаючи з 

2013 року розпочалася нова, п’ята хвиля міграції, яка набирає значних обсягів. 

В країні спостерігається велика кількість негативних економічних явищ, 

які спонукають трудові ресурси переміщатись до інших країн в пошуках кра-

щих умов праці та кращого рівня життя. Серед них можна виділити високий рі-

вень безробіття – близько 10%, низький рівень оплати праці, значення якого 

складає трохи більше 250 доларів в середньому по Україні, невизнання  квалі-

фікаційних кадрів у власній державі, зникнення певних спеціальностей. Біль-

шість з тих, хто прагне змінити країну проживання, мотивуються політичною 

ситуацією в країні.  

В ЄС, з іншого боку, існують протилежні фактори, які притягують мігран-

тів: великий національний ринок робочої сили, попит на працівників для різних 

галузей економіки, високий рівень заробітної плати, кращий рівень життя та 

соціального забезпечення, диверсифікована економіка. [1] За даними, висвітле-

ними у Звіті Міжнародної Організації з Міграції, в 2016 році до ЄС було на-

правлено більше 1,5 млн. трудових мігрантів з усього світу.  

Ситуація розв’язання військового конфлікту з Росією на сході України 

спричинила зміну основних потоків мігрантів східного напрямку на західний – 

до Європейського Союзу. В 2014 році, за даними Євростату, міграція до ЄС з 

України склала більше 300 тисяч осіб, в той час, коли показник міграції до Росії 

склав вдвічі менший показник. [2] 
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Важливим поштовхом для України у сфері міжнародної міграції стало 

підписання з ЄС Угоди про асоціацію. [3] Зона вільної торгівлі, передбачена 

угодою, включає в себе вільний рух товарів, послуг, капіталу та частково робо-

чої сили між країнами. В Угоді про асоціацію, навіть, є окрема стаття, присвя-

чена трудовій міграції з України до ЄС. При цьому, якщо є можливість, ЄС зо-

бов’язується надавати для працівників покращені умови праці та доступ до 

професійного навчання. В статті 18 про мобільність працівників також зазнача-

ється, що країни, які ще не укладали договорів з українськими працівниками, 

повинні прагнути до укладання подібних домовленостей. [4] 

За даними Української Державної Служби Статистики за перший місяць 

функціонування безвізового режиму більше 100 тисяч осіб скористалися цією 

перевагою і направилися до країн ЄС, а через 3,5 місяці їх кількість досягла 260 

тисяч чоловік. [5] 

Розподіл областей України за кількістю мігрантів є дуже нерівномірним, 

проте прослідковується тенденція до того, що більш розвинуті в економічному 

плані області країни як притягують, так і відштовхують більшу кількість мі-

грантів в порівнянні з іншими областями. За даними Державної служби стати-

стики України лідерами в імміграції та еміграції виступають Харківська, Оде-

ська, Дніпропетровська, Київська області та м. Київ. Із Луганської, Волинської, 

Хмельницької, Херсонської, Чернігівської областей найменше мігрантів прямує 

за кордон. Негативне сальдо міграційного приросту спостерігається в Дніпро-

петровській, Закарпатській та Рівненській областях. (Див. таблицю 2) [5] 

На Європейський Союз припадає половина всіх мігрантів, які емігрують з 

країни. Серед країн ЄС найбільша частка мігрантів припадає на Польщу, най-

більш привабливу для українців країну, Італію та Чехію. На кожну з цих країн 

припадає близько четверті всіх мігрантів, що прямують до країн ЄС. Трохи 

менші частки належать Іспанії – 9%, Німеччині – 5%, Португалії та Угорщині – 

по 4 % кожній. (Див. таблицю 3) [6] 

Сфери зайнятості мігрантів розподіляються залежно їх освітньо-квалі-

фікаційного рівня. Некваліфіковані або низькокваліфіковані мігранти зосе-

реджуються на підприємствах з важкими умовами праці, де, в основному, від-
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мовляються працювати громадяни європейських країн. До таких сфер діяльно-

сті відносяться роботи на підприємствах та роботи в якості обслуговуючого 

персоналу. Висококваліфіковані працівники з достатнім рівнем знання офіцій-

них мов в країнах, де вони перебувають, можуть претендувати на посади на 

рівні з громадянами країн ЄС. [5] 

Кожен економічний процес має низку наслідків для обох сторін, які бе-

руть в ньому участь. І міжнародна міграція робочої сили не є винятком. Для 

України відтік трудових ресурсів до Європейського Союзу має як позитивні, так 

і негативні наслідки. До позитивних соціально-економічних наслідків трудової 

міграції можна віднести те, що до України спрямовується значний обсяг прива-

тних трансфертів від робітників. В 2015 році обсяг інвестицій з-за кордону 

складав 5,7% від ВВП. В 2016 році обсяги приватних переказів з-за кордону 

склав 5,4 млрд. дол. США або 5,8% ВВП. [7] Також надходить велика кількість 

інших матеріальних цінностей у вигляді рухомого майна. Оскільки населення 

тимчасово чи постійно мігрує в іншу країну, в Україні зменшується соціальна 

напруга на ринках робочої сили, а працівники, які прибувають назад на Ба-

тьківщину, володіють новими знаннями та навичками, які владо використову-

ють в рідній країні.; [8]  

На мою думку, процес поглиблення міграційних процесів в умовах погли-

блення євроінтеграції між Україною та Європейським Союзом набере значних 

обертів в найближчі часи. Це спричинить ряд негативних наслідків для еконо-

міки України, серед яких можна виділити наступні: відплив працездатного на-

селення; нестача робочої сили в регіонах масової еміграції; падіння конкурен-

тоспроможності економіки. [9]; нестача висококваліфікованих кадрів для пере-

ходу економіки до 5-6 технологічних розрядів через низькі зарплати; старіння 

нації; ухилення від податків. 

Я вважаю, що слід якнайкраще продумувати внутрішню політику держа-

ви, для того, щоб отримати якнайменше негативних наслідків від процесу мі-

грації трудових ресурсів та щонайбільше вигід. Якщо підвищити соціальні 

стандарти в Україні, то це задовольнить як населення в країні, так і привабить 

мігрантів з-за кордону. 
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Теренько О.  27

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗУМОВНОГО БАЗОВОГО 
ДОХОДУ ДЛЯ КРАЇН СВІТУ: АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

Ідея безумовного базового доходу (ББД) не є новою: витоки концепції га-

рантованої виплати, що надається урядом кожному з її громадян, тягнуться аж 

до 19-го століття. Серед найбільш відомих прихильників ББД у 20-у столітті 

були британський економіст і політик Джулієт Ріс-Вільямс, який ще в 1943 році 

запропонував ідею переказу соціального забезпечення, що гарантував би міні-

мальний прожитковий мінімум. Для Ріс-Вільямса скасування сумнівного кон-

тролю органів державної влади за соціальними виплатами було однією з вирі-

шальних переваг забезпечення громадян засобами для існування без попередніх 

умов. 

У своїй книзі «Реальна Свобода для Всіх: Що (якщо хоч щось) може ви-

правдати капіталізм?» 1995 року Гарвард Філіпп Ван Паріс стверджує про до-

цільність отримання базового доходу для кожного громадянина. [1] До того ж 

він був одним з ініціаторів заснування Всесвітньої Мережі Базового Доходу 

(BIEN) в 1986 році, яка слугує зв’язком між окремими особами та групами, за-

цікавленими в базовому доході, а також сприяє змістовній дискусії на цю тему 

по всій Європі. [2] 

За визначенням цієї організації, базовий дохід – це періодична грошова 

виплата, яка безумовно надається кожному на індивідуальній основі, без будь-

яких вимог щодо засобів до існування або статусу зайнятості. 

Сьогодні широко розповсюджуються пропозиції щодо базового доходу. 

Вони відрізняються, зокрема, обсягами базового доходу, джерелом його фінанс-

ування, характером та розмірами скорочень інших переказів, які можуть супро-

воджувати базовий дохід тощо. 
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Безумовний базовий дохід передбачає повну заміну всієї іншої державної 

фінансової підтримки. Тобто, система держави соціального добробуту, така, яку 

ми знаємо, буде замінена однією єдиною виплатою – ББД, що буде розроблений 

як єдиний універсальний переказ, який об’єднує в один єдиний інструмент всі 

окремі субсидії, надані приватним особам. [3] 

Існують певні пропозиції щодо так званого «часткового базового доходу». 

Така система, на відміну від «повного базового доходу», не заміняє повністю 

інші заходи перерозподілу, але забезпечує повільно зростаючий базис, до якого 

можуть бути додані інші види доходу, включаючи різні соціальні виплати та га-

рантовану прибавку до доходу. Деякі прихильники базового доходу вбачають в 

такій системі шлях до переходу до повного базового доходу; інші віддають пе-

ревагу стратегії просування повного базового доходу з самого початку; а деякі, 

можливо, виступають винятково за частковий базовий дохід. 

Соціальна політика та економічна політика більше не можуть розглядати-

ся окремо, а ББД все частіше розглядається як єдиний життєздатний спосіб уз-

годження двох основних цілей цих політик: полегшення бідності та забезпечен-

ня повної зайнятості. 

До того ж, базовий дохід може вирішити проблему імовірно неминучої 

ліквідації традиційних робочих місць у зв’язку зі зростанням робототехніки та 

штучного інтелекту. 

Багато дослідників стверджують, що схема базового доходу може ефек-

тивно спрацювати лише у випадку більш точної адаптації пільг до індивідуаль-

них або сімейних обставин. Найбільш очевидний дискримінатор, що залежить 

від обставин, – це вік. У розвиненій економіці зі стабільною демографією 

близько 20% – це населення у віці до 16 років. Якщо діти отримували б суму, 

рівну половині або менше від базового доходу для дорослих, загальна вартість 

цієї програми зменшилась би на 10-20%. Також раціональним було об’єднати 

забезпечення ББД молодих людей у віці старше 16 років з будь-якою додатко-

вою підтримкою тих, хто отримує вищу освіту. 

Поки що саме фіни якомога активніше розвивають ідею ББД. З січня 2017 

року у якості експерименту орган місцевого самоврядування з питань соціаль-
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ного забезпечення (Kela) надає 2000 безробітним фінам з вікової групи 25-56 

років 560 євро на місяць безпідставно. Такі виплати будуть продовжуватись 

протягом двох років. Ці 560 євро замінять будь-які пільги, які дані фіни отриму-

вали у рамках різних державних програм. [5] 

Крім того, пілотні проекти також плануються в ряді голландських міст. 

Наприклад, влада в Утрехті пропонує ББД у сумі 970 євро. Деякі учасники екс-

перименту отримають цю суму за умови, що вони активно шукають роботу. 

Інша отримують гроші безумовно. Також є такі, хто отримують додаткові 

125 євро, але тільки якщо вони підпишуться на добровільну роботу. 

У певному сенсі група експериментальних країн також включає Польщу з 

її урядовою програмою 500+, яка за певних умов працює так само як і ББД. Сі-

м’ї, де є більше двох дітей, отримують близько 115 євро на кожну дитину неза-

лежно від будь-якого іншого критерію. 

Хоча ідея ББД здається досить перспективною, але її реалізація в реаль-

ному світі потребує чималої підготовки. Насамперед, необхідно чітко визначити 

джерела фінансування такої системи. Поки не буде знайдено дієве рішення 

щодо грошового забезпечення, впровадження базового доходу просто неможли-

ве. Крім того, продовжуються дебати щодо розміру ББД, необхідного для вико-

нання поставленої мети. 

Таким чином, хоча безумовний базовий дохід може все ще здаватися уто-

пічним для багатьох супротивників, іноді довгострокові ризики радикальних 

змін нижчі, ніж ризики, пов’язані з продовженням існуючої системи. 

Список використаних джерел: 

1.Philippe Van Parijs. Real Freedom for All: What (if anything) can justify capi-

talism? – Oxford University Press, USA; New Ed edition (8 Jan. 1998) – 344 pages 

!117



2.Basic Income earth Network BIEN [Електронний ресурс]. − Режим досту-

пу: http://basicincome.org/ 

3.Thomas Straubhaar. On the Economics of a Universal Basic Income – 

FORUM. Universal Basic Income: The Promise vs the Practicalities – 

Intereconomics. Volume 52, March/April 2017, Number 2 p. 68 [Електронний ре-

сурс]. − Режим доступу: https://archive.intereconomics.eu/year/2017/2/on-the-

economics-of-a-universal-basic-income/ 

4.John Kay. The Basics of Basic Income – FORUM. Universal Basic Income: 

The Promise vs the Practicalities – Intereconomics. Volume 52, March/April 2017, 

Number 2 pp. 69-74 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://

archive.intereconomics.eu/year/2017/2/the-basics-of-basic-income/ 

5.Rafał Woś. Unconditional Basic Income (UBI) – ASPEN Review [Електрон-

ний ресурс]. − Режим доступу: https://www.aspeninstitutece.org/article/2017/

unconditional-basic-income-ubi/?gclid=Cj0KCQjw-uzVBRDkARIsALkZAdnQcd-

AYCFn8L_jV_sThFnkUF6xobLLz5I0ndaG9k5KI3DfhN4_dcuYaAp-

QMEALw_wcB 

!118

http://basicincome.org/
https://archive.intereconomics.eu/year/2017/2/on-the-economics-of-a-universal-basic-income/
https://archive.intereconomics.eu/year/2017/2/the-basics-of-basic-income/
https://www.aspeninstitutece.org/article/2017/unconditional-basic-income-ubi/?gclid=Cj0KCQjw-uzVBRDkARIsALkZAdnQcdAYCFn8L_jV_sThFnkUF6xobLLz5I0ndaG9k5KI3DfhN4_dcuYaApQMEALw_wcB


Рубан Ю.  28

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ТНК КРАЇ-
НАМИ ОЕСР 

Питання трансфертного ціноутворення є актуальною проблемою як для 

України, так і для країн ОЕСР. Існують розбіжності в підходах та принципах 

оцінки ТЦ, країни-члени ОЕСР мають різні погляди на доцільність кожного з 

цих методів. Законодавство України наближається до стандартів країн ОЕСР, 

але поки не є досконалим і потребує доопрацювання. Країни-члени ОЕСР біль-

ше схиляються до використання принципу «витягнутої руки» при контролі ді-

яльності ТНК, адже всі країни-члени погодилися на умови цього методу, а 

принцип глобального пропорційного розподілу за формулою все ще залишає-

ться новим та неосвоєним методом зі своїми недоліками. [1] 

Існують різні методи розрахунку трансфертної ціни. Більшість науковців 

виділяють три основні методи: на базі витрат, на базі ринкової ціни та на дого-

вірних умовах. Згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності 

трансфертні ціни можуть встановлюватися на основі ринкової вартості, повної 

собівартості з урахуванням відсотка прибутку від повних витрат, за величиною 

змінних витрат та відсотка від змінних витрат, за повною або обмеженою собі-

вартістю. Тобто у Міжнародних стандартах закладено різні методи визначення 

трансфертних цін, які обирає підприємство залежно від конкретних факторів. 

[2]  

Регулювання діяльності ТНК країнами ОЕСР здійснюється на основі Ке-

рівних принципів для багатонаціональних підприємств, які були оновлені у 

травні 2011, а також Керівництвом ОЕСР з трансфертного ціноутворення. Зва-

жаючи на те, що Україна не є членом ОЕСР, Настанови ОЕСР з ТЦ не є обов'яз-

ковими для України. Однак українські податкові органи беруть до уваги та ко-

ристуються рекомендаціями Настанов ОЕСР з ТЦ. Видання 2017 року містить 
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додаткові пояснення щодо трирівневої структури звітності з ТЦ, послуг із низь-

кою доданою вартістю, нематеріальних активів, операцій із сировинними това-

рами, реструктуризації бізнесу, відповідності розподілу ризиків фактичним 

умовам діяльності сторін операцій та ін. 

Керівництво ОЕСР з трансфертного ціноутворення описує різні методи 

розрахунку трансфертної ціни, особливо виділяючи 2 принципи– “витягнутої 

руки” та глобального пропорційного розподілу за формулою. Є кілька причин, 

чому країни-члени ОЕСР та інші країни прийняли принцип «витягнутої руки». 

Основна причина полягає в тому, що принцип «витягнутої руки» забезпечує 

широкий паритет податкового обліку для членів груп ТНК та незалежних під-

приємств. Оскільки принцип «витягнутої руки» вирівнює умови для податкових 

цілей для асоційованих та незалежних підприємств, він уникає створення по-

даткових переваг або недоліків, які інакше спотворювали б відносні конкурент-

ні позиції будь-якого типу економічного суб'єкта. Таким чином, прибравши ці 

податкові аспекти з економічних рішень, принцип «витягнутої руки» сприяє 

зростанню міжнародної торгівлі та інвестицій. 

Також було встановлено, що принцип «витягнутої руки» ефективно пра-

цює у переважній більшості випадків. Наприклад, існує безліч ситуацій, пов'я-

заних із купівлею та продажем товарів та наданням грошей у позику, коли ціну 

«витягнутої руки» можна легко знайти у аналогічних операціях, проведених 

аналогічними незалежними підприємствами за аналогічних обставинах. Незва-

жаючи на це, існують деякі важливі випадки, коли принцип «витягнутої руки» 

важкий та складний для застосування, наприклад, у групах ТНК, які займаються 

інтегрованим виробництвом високоспеціалізованих товарів, унікальними нема-

теріальними активами та / або наданням спеціалізованих послуг. Принцип «ви-

тягнутої руки» розглядається деякими як неповноцінний за своєю суттю, 

оскільки підхід незалежного економічного суб'єкту не завжди може пояснити 

економію на масштабі та взаємозв'язок різних видів діяльності, створених інте-

грованими підприємствами.  

У певних випадках принцип «витягнутої руки» може призвести до ад-

міністративного тягаря як для платника податків, так і для податкових ад-
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міністрацій з оцінки значущих номерів та видів транскордонних транзакцій. Не-

зважаючи на те, що асоційовані підприємства, як правило, встановлюють умови 

для здійснення транзакції в той момент, коли вона виконується, у певному від-

ношенні підприємства можуть бути зобов'язані продемонструвати, що умови 

узгоджені з принципом «витягнутої руки».  

Глобальний пропорційний розподіл за формулою іноді пропонували як 

альтернативу принципу "витягнутої руки" як засіб визначення належного рівня 

прибутку між національними податковими юрисдскціями. Існуватимуть три ос-

новні компоненти для застосування глобального пропорційного розподілу за 

формулою: визначення суб'єкта, який підлягатиме оподаткуванню, тобто яка з 

дочірніх компаній та філій групи ТНК повинна включати глобальну оподатко-

вувану економічну одиницю; точне визначення глобального прибутку; і розроб-

лення формули, яка буде використовуватися для розподілу глобального прибут-

ку економічного суб'єкта.  

Прибічники методу вважають, що глобальний пропорційний розподіл за 

формулою більше відповідає економічній дійсності. Вони стверджують, що 

група ТНК повинна розглядатися на груповій або консолідованій основі, щоб 

відобразити ділові реалії відносин між асоційованими підприємствами у групі. 

Вони також стверджують, що глобальний пропорційний розподіл за формулою 

зменшує витрати на дотримання податкових зобов'язань для платників податків, 

оскільки, в принципі, для групи для національних податкових цілей буде підго-

товлено лише один набір рахунків.  

Навіть якщо деякі країни забажають прийняти глобальний пропорційний 

розподіл за формулою, існуватимуть розбіжності, оскільки кожна країна може 

хотіти виділити або включити різні фактори в формулу на основі діяльності або 

чинників, що переважають у юрисдикції цієї країни. Кожна країна матиме силь-

ний стимул розробляти формули або складові формули, які будуть максимізува-

ти власні доходи цієї країни. Крім того, податковим адміністраціям доведеться 

спільно вирішити, як направити потенціал для штучного зміщення виробничих 

факторів, що використовуються у формулі (наприклад, продажі, капітал) у краї-

ни з низьким рівнем оподаткування. Може мати місце ухилення від податкових 
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зобов'язань в тій мірі, в якій можна управляти компонентами відповідної фор-

мули, наприклад, шляхом внесення непотрібних фінансових операцій, шляхом 

навмисного розміщення мобільних активів, вимаганням того, щоб окремі ком-

панії в межах групи ТНК підтримували рівні запасів вище тієї норми, з якою 

можна буде стикнутися за нормальних умов в неконтрольованій компанії такого 

типу тощо. [4] 
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Задирака А.  29

РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ УРЯДОМ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ПІСЛЯ 
БРЕКСІТУ  

Найважливішою причиною виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС 

була імміграція. Станом на 2016 рік більше 3.7 мільйонів, які проживали на те-

риторії Великої Британії, походили з інших європейських країн. Якщо порівня-

ти це число з 2003 роком (за рік до розширення ЄС), то воно збільшилося на 1.9 

мільйонів [1].  

Політика регулювання трудової міграції після Брексіту є особливо важли-

вим елементом у списку політичних змін. Існує кілька різних моделей регулю-

вання трудової міграції, які можуть бути використані, від модифікованих версій 

вільного переміщення до систем дозволу на роботу різних форм і розмірів.  

В даний час громадяни ЄС, які приїжджають до Великобританії, мають 

право працевлаштування на будь-яку роботу. Також у Великобританії діє систе-

ма дозволу на роботу для громадян, які не є членами ЄС, однак здебільшого це 

діє для висококваліфікованої робочої сили [2].  

Якщо більше не буде вільного руху, основною альтернативною моделлю 

управління трудовою імміграцією стане система дозволів на роботу. Але 

прийняття рішення про систему буде лише невеликою частиною процесу роз-

робки нової політики щодо трудової міграції для прийому працівників ЄС. Зре-

штою, у кожній країні в ОЕСР є певна система, але багато хто приймає принци-

пово різні підходи до трудової міграції – починаючи з ліберального шведського 

підходу, де навіть не громадяни ЄС можуть отримати будь-яку роботу до систе-

ми Великобританії, в якій лише одна п'ята вакансій відповідає основним крите-

ріям кваліфікації та заробітної плати, які будуть застосовуватися з квітня 2017 

року [3]. 
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Якщо Великобританія запровадить новий набір правил щодо трудової мі-

грації для громадян ЄС, існує багато питань, які уряду доведеться вирішити 

щодо цієї системи: 
• на які робочі місця мають право претендувати мігранти; 
• які роботодавці мають право влаштовувати мігрантів з ЄС і що від них 

вимагається; 
• які критерії висуватимуться щодо працівників; 
• чи буде уводитися критерій за громадянством; 
• які будуть права тимчасових та постійних мігрантів; 
• яким чином краще впроваджувати контроль масштабів міграції. 

Будь-яка система трудової міграції, ймовірно, дозволить міграцію високо-

кваліфікованої робочої сили, наприклад, на посади в галузі фінансів або ін-

жинірингу. У цьому аспекті головним питанням стає – як буде виглядати процес 

подання заяви, і як зробити його максимально ефективним та зручним. 

Найбільш сильно вихід Британії зачепить низько- та середньокваліфіковану 

робочу силу. А це більшість мігрантів, які приїздять з ЄС. Зміни політики заче-

плять не тільки працівників, але й роботодавців, тому що останні стали залежа-

ти від мігрантів. Наприклад, деякі галузі промисловості за останні 15 років 

майже повністю складаються з іноземних робітників [4]. 

Уряд Британії має вирішити, наскільки попит на іноземну робочу силу буде 

задоволений після Брексіту. Проте статистичних показників, які б допомогли 

визначити пріоритетність, існує мало, що обумовлює залежність зміни системи 

від політичної орієнтації влади. Обмеження трудової міграції чи підтримання її 

на існуючому рівні в окремих галузях буде залежати від безлічі факторів. На-

приклад, чи існує альтернатива мігрантам з ЄС (це можуть бути працезберігаю-

чі технології), або які будуть соціальні та економічні наслідки, якщо зменшить-

ся кількість працівників у галузі. Це вимагає політичних рішень, які виходять 

далеко за рамки міграційної політики. 

Уряд має знайти баланс між простою уніфікованою системою та складною 

системою регулювання. Перевага останньої полягає в тому, що уряд зможе за-

провадити імміграційну політику, яка сприятиме досягненню інших політичних 
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цілей. Наприклад, можна вирішити питання з дефіцитом робочої сили у деяких 

галузях, або зменшити витрати державного сектору.  

Проте така система є складною та має певні недоліки. Нею складно керува-

ти, а для робітників та роботодавців це ускладнить переміщення. Імміграційна 

система з галузевими правилами та квотами, різними видами дозволів залежно 

від характеру роботи потребуватиме великої кількості державних ресурсів. 

Також треба вирішити питання з тимчасовою та постійною міграцією. Си-

стеми, які може обрати уряд, різняться за критерієм легкості отримання дозволу 

на постійне проживання. Тут треба вирішити, чи зможе тимчасова міграція за-

довольнити попит роботодавців на низькокваліфіковану робочу силу у деяких 

галузях. Однак це може призвести до збільшення витрат, оскільки роботодавці 

втрачають працівників, яких вони навчили, і взагалі суспільство отримує мі-

грантів, які не мали часу покращити мову, знання про місцеву культуру та ство-

рити соціальні зв’язки.  

Контроль трудової міграції приймає різні форми. Треба визначити критерії, 

за якими будуть приймати мігрантів. Це – основний інструмент міграційної 

політики. Наступним політичним інструментом виступають кількісні цілі та 

обмеження. Квоти виглядають найбільш привабливо, оскільки цей механізм де-

монструє ретельний контроль за масштабом міграції. 

Якщо уряд встановлює певні критерії щодо типу робочих місць або людей, 

які на його думку, повинні отримати дозвіл на роботу, вони не можуть передба-

чати потрібну кількість людей у той же час. Як результат, уряд або припинить 

видавати візи кандидатами, які «підходять», або буде вимушений змінити кри-

терії, коли набереться потрібна кількість працівників. Таким чином, уряд сти-

кається з необхідність балансу між фіксованими критеріями видання дозволу та 

фіксованими кількісними обмеженнями.  

На додачу до вирішення цих питань, існує складний комплекс операційних 

питань щодо термінів змін у політиці. Зокрема, уряд має переконатися в достат-

ній кількості необхідного персоналу. А також вивести правила для громадян з 

ЄС, що вже проживають у Британії. Очікується, що вони збережуть свої права, 

але це вимагатиме обробки великої кількості заяв від них. 
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МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС. ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА МАЙБ-

КТНЬОГО: ЦИФРОВА, КРЕАТИВНА, ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 
ВПЛИВУ ТА ШЕРИНГОВА ЕКОНОМІКА 

Бех А.  *

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ B2B 

B2B (англ. “Business-to-Business”) ― це тип електронної комерції, який 

включає транзакції між компаніями, наприклад, між виробником і оптовим тор-

говцем або між оптовим торговцем і роздрібним торговцем [1]. Згідно зі звітом 

компанії “Statista” “B2B E-Commerce 2017” об’єм світового ринку електронної 

комерції B2B оцінюється в 7,7 трлн дол. США, що в 3,4 рази більше ніж об’єм 

світового ринку електронної комерції B2C, який оцінюється в 2,3 трлн дол. 

США [2].  

Виділяють наступні моделі електронної комерції B2B: 

1. Зі сторони продавця. Один продавець – багато покупців. 

2. Зі сторони покупця. Один покупець – багато продавців. 

3. Торговельні майданчики або біржі. Багато продавців – багато покупців. 

4. Покращення ланцюгів поставок. 

5. Спільна комерція [3, с. 127]. 

У моделі “Зі сторони продавця” компанія продає товари та послуги для 

бізнес-клієнтів електронно, часто через зовнішню мережу. У ролі продавця 

може виступати постачальник сировини, який продає її виробникам, або виро-

бник, який продає свою продукцію посередникам, наприклад, оптовим торгов-

цям, роздрібним торговцям або індивідуальним підприємцям. Компанії “Intel”, 

“Exxon”, “Cisco Systems” і “Dell” є прикладами таких продавців. Окрім того, в 

ролі продавця може виступати дистриб’ютор, який продає продукцію роздрі-
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бним торговцям або підприємствам, наприклад, “W. W. Grainger” [3, с. 133]. У 

будь-якому випадку ця модель передбачає наявність на торговельному майдан-

чику одного продавця та багатьох потенційних покупців. 

У моделі “Зі сторони покупця” електронна комерція розглядається зі сто-

рони покупця і передбачає наявність на торговельному майданчику одного по-

купця та багатьох продавців. Покупець, наприклад, “Walmart”, “Dell” чи 

“Starbucks”, виконує закупівлю матеріалів, енергії, послуг тощо в ряду інших 

продавців електронним способом.  

Торговельні майданчики або біржі передбачають наявність багатьох про-

давців та багатьох покупців. Вони можуть бути горизонтальними, обслуговую-

чи багато галузей (наприклад, “alibaba.com” або “ariba.com”), або вертикальни-

ми, які обслуговують одну або декілька пов’язаних галузей (наприклад, 

“oceanconnect.com” для нафтової галузі) [3, с. 146]. На цих торговельних май-

данчиках покупці та продавці взаємодіють між собою та обговорюють ціну та 

кількість продукції. 

Транзакції B2B часто проводяться в ланцюгу поставок, тому механізми 

B2B повинні бути розглянуті та впроваджені в таких процесах, як закупівля си-

ровини, виконання замовлень, постачання та логістика. Наприклад, компанія 

“Liz Claiborne” оцифрувала весь свій ланцюг поставок, досягнувши значних ре-

зультатів [4]. 

Спільна комерція ― це електронна підтримка ділової співпраці. Вона до-

зволяє компаніям спільно планувати, розробляти, керувати та досліджувати 

продукти, послуги та інноваційні бізнес-процеси. Наприклад, “Walmart” надає 

“P&G” доступ до інформації про продажі кожного товару, який “P&G” продала 

“Walmart”. “P&G” збирає інформацію про продажі в електронному вигляді  що-

дня з кожного магазину “Walmart”. Контролюючи рівень запасів своїх товарів, 

“P&G” знає, коли запаси падають нижче граничного рівня, який ініціює автома-

тичне виконання замовлення та відвантаження. Все робиться в електронному 

вигляді. “P&G” отримує точну інформацію про попит; “Walmart” має достатній 

рівень запасів. Обидві компанії мають знижені адміністративні витрати (міні-

мальна кількість паперових замовлень та ручної роботи). “P&G” має аналогічні 
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угоди з іншими великими роздрібними торговцями; “Walmart” має аналогічні 

угоди з іншими основними постачальниками [3, с. 157]. 

США ― одна з країн-лідерів у розвитку електронної комерції B2B. Ста-

ном на 2017 рік цей сегмент оцінюється в 855 млрд дол. США, що становить 

11% від світового об’єму електронної комерції B2B. Американська компанія 

“Digital Commerce 360” щорічно публікує аналітичний звіт “B2B E-Commerce 

300”, в якому проаналізовано діяльність топ-300 американських компаній з 18 

галузей, які охоплюють 72% ринку електронної комерції B2B у США. У 2017 

році лідерами рейтингу були компанії “ExxonMobil”, “Apple” та “Chevron”. 

Варто відзначити, що галузь “Нафтопродукти та енергетика” була галуззю з 

найбільшим обсягом продажів в електронній комерції B2B за 2016 рік ― 

131 млрд дол. США. А найбільш динамічною була галузь “Одяг та аксесуари”; з 

2015 року вона зросла на 48%: 23,4 млрд дол. США ― обсяг продажів у 2015 

році, 34,6 млрд дол. США ― обсяг продажів у 2016 році [5].  

За оцінками компанії “Frost & Sullivan” об’єм світового ринку електрон-

ної комерції B2B досягне 12 трл дол. США у 2020 році [6]. І ці прогнози є дуже 

вірогідними, оскільки вони ґрунтуються на об’єктивних фактах стрімкого зро-

стання цього сегменту електронної комерції. В електронній комерції B2B, на 

відміну від B2C, вартість замовлення може досягати мільйони дол. США, що 

робить цей сегмент дуже привабливим для ТНК. Більш того, зменшення транс-

акційних витрат та стрімкий розвиток технологій сприяє залученню більшої 

кількості компаній до електронної комерції B2B та значному розширенню ді-

яльності вже наявних гравців на цьому ринку. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У ГЛОБАЛЬНІЙ 

ГІПЕРМЕДІЙНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

Сучасне суспільство характеризується появою глобальної інформаційної 

гіпермедійної системи, що має назву Інтернет. Всесвітня мережа допомагає під-

приємствам вийти на глобальний рівень, спрощує та покращує укладання дого-

ворів між підприємствами, пришвидшує комунікацію і сприяє пошуку цільової 

аудиторії, а також поширенню своєї продукції чи/та послуг через Інтернет.  

За підсумками 2017 року, експертами прогнозується зростання онлайн-

продажів у глобальному масштабі на 17-18% відсотків. Щорічно в електронній 

комерції щось змінюється як у плані технологій, так і щодо інших аспектів ве-

дення бізнесу. При цьому в Україні і Росії ця цифра ще вища і в останні декіль-

ка років коливається в діапазоні між 20 і 30 відсотками, що насправді дуже ба-

гато [1]. 

Інтернет - маркетинг – це новий вид маркетингу, що включає традиційні 

елементи комплексу маркетингу (товар, розподіл, просування, ціноутворення, 

маркетингові дослідження), реалізовані за допомогою інструментів мережі Ін-

тернет у дистанційному, інтерактивному режимі, і тому забезпечує можливість 

прискорення, здешевлення та більш якісного здійснення всіх маркетингових 

процесів[2]. 

Однією з основних характеристик середовища Інтернету є його гіперме-

дійна природа, яка характеризується високою ефективністю представлення і за-

своєння інформації, що значно підвищує можливості маркетингу в посиленні 

взаємозв'язку підприємств і споживачів. Крім того, функції Інтернету, не обме-

жуються тільки функціями комунікації, але передбачають також можливість 

укладення угод, проведення платежів і здійснення покупок, що додає Інтернету 
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рис глобального електронного ринку, — усе це дозволяє розглядати Інтернет як 

невід'ємний компонент ведення бізнесу сьогодні [6]. 

Розвиток міжнародного бізнесу в умовах асиметрії інформації та існуван-

ня гіпермедійної інформаційної системи постійно відбувається через збільшен-

ня відкритості національних економік, загальну лібералізацію зовнішньоеконо-

мічних зв’язків, що обумовлені глобалізацією та динамікою процесів інтерна-

ціоналізації діяльності підприємств, ступінь залучення національних компаній 

до глобальної світогосподарської системи постійно зростає, одночасно, зростає 

увага до нового підходу ведення бізнесу з використанням ресурсів мережі Ін-

тернет. 

 Головними тенденціями Інтернет – маркетингу є: його зростаючий вплив 

на всі сфери людської діяльності та свідомість і поведінку людини; побудова 

довгострокових відносин з клієнтами на основі ефективної системі взаємодії, 

зокрема за допомогою сучасних засобів комунікації; чутливе реагування марке-

тингу як системи на всі суттєві зміни у суспільстві; зростання ролі Інтернет-ре-

клами. 

Практично усі компанії - гіганти світу використовують Internet-технології 

для просування власних товарів або послуг. Просування не обмежується стан-

дартними заходами, оскільки кожного дня з’являються нові технології, які мо-

жуть надати конкурентні переваги на ринку. Особливого розвитку за останні 5 

років набув маркетинг за допомогою соціальних мереж.  

Просування товарів в Internet не вимагає великих коштів (щодо деяких інших 

інструментів комунікацій), оскільки всесвітня мережа здатна самопоширювати 

будь-яку інформацію за допомогою її користувачів. Компанії створюють акаун-

ти у соціальних мережах, домовляються з відомими блогерами, замовляють 

статті, запускають вірусні відео та створюють інтерактивну інфографіку для за-

лучення більшої кількості споживачів. Головною особливістю Internet-марке-

тингу за кордоном можна назвати несхожість заходів між собою та інтеграцію 

різних інструментів та каналів під час рекламної кампанії [3]. 
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Інтернет як маркетинговий інструмент, об’єднавшись з іншими комунікацій-

ними середовищами, стане платформою для створення якісно нових можливо-

стей для розвитку бізнесу. 

Активний розвиток та впровадження інформаційних технологій в економіч-

ну діяльність сприяли створенню нових стандартів ведення бізнесу. Інтернет- 

технології стали невід’ємною частиною інформаційного обміну та надали по-

штовх до інноваційних підходів управління компаніями і взаємодії зі спожива-

чами.  

До основних трендів Інтерет-маркетингу у 2018 році можна віднести: 

1.Розвиток мобільних додатків, оскільки за прогнозами аналітиків  обсяг 

трафіку у 2018 році збільшиться з 30 до 50 відсотків; 

2.Зростання ролі контент- маркетингу.  

3.Створення мультимедійного контенту. У майбутньому очікується, що 70% 

отриманої інформації людина буде сприймати за допомогою відео.  

4.Розвитку месенджерів і чатботів. За допомогою інструментів штучного ін-

телекту та програмування споживачі можуть миттєво отримувати відповіді 

на свої запитання, а також отримувати розсилку.  

5.Персоналізація. Враховуючи індивідуальні потреби споживача ( історія по-

купок, аналітика, опитування) будуть сформовані пропозиції, поради, реко-

мендації для покупців щодо купівлі того чи іншого товару.  

Як наслідок, під впливом постійних змін, з’являються нові товари, мож-

ливості, формується і розвивається новий економічний простір. Підприємці 

змушені постійно шукати шляхи вдосконалення якості продукції, сервісу, задо-

волення потреб споживачів. У такому безупинному режимі стимулюється по-

дальший розвиток Інтернет-маркетингу, в якому споживачі та постачальники 

взаємодіють як одне ціле.  
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НАУКОВО – ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКО-
НОМІКИ КНР 

Сьогодні питання науково – технологічного розвитку економіки  є досить 

актуальним, адже інформаційні технології, наукові розробки та інновації прямо 

та опосередковано впливають як на світове господарство в цілому, так і на еко-

номічний розвиток окремої держави. 

На кінець першого десятиріччя ХХІ ст. робота значної кількості високоте-

хнологічних галузей Китаю забезпечувалась переважно за рахунок імпорту те-

хнологій. До моменту прийняття курсу на інноваційний розвиток в 2005 р. Ки-

тай переважно експлуатував дані технології замість того, щоб освоювати та 

розробляти на їх основі власні, проте, це не завадило йому посідати перші місця 

у світі за випуском окремих видів високотехнологічної продукції.[1] 

Наразі Китай реалізує довгострокову Програму розвитку науки та техно-

логій на період до 2020 року, яка була прийнята на Все китайській конференції в 

2006 році. В програмі закладено 2 основних підходи до розвитку науки та тех-

нологій: 

1. Традиційний шлях: Впровадження великих наукових проектів за повної 

підтримки держави 

2. Новітній шлях: Розвиток промислових інновацій та комерціалізація 

Стратегічний «План 2020» є спробою уряду створити китайську модель 

зростання більш життєздатною, зробити інновації провідником майбутнього 

економічного зростання.  

Пріоритетними галузями на тривалий період є біотехнології, авіакосмічна 

промисловість, морські технології.  
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Сьогоднішня модель економічного зростання в Китаї ґрунтується на 

визначальній ролі держави у створенні ринкового середовища, макроекономіч-
ному регулюванні, безпосередньому розподілі ресурсів, опорі на іноземний ка-

пітал (для оновлення технологій, розширення експорту, накопичення валютних 

ресурсів),  експортної орієнтації економіки. 

Також провідною тенденцією стало наразі зростання вкладень у фунда-

ментальні дослідження: їх частку у витратах на НДДКР планується збільшити з 

5% в даний час до 15% до 2020 р. 

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в КНР висту-

пає державний інноваційний фонд підтримки малих підприємств, які впрова-

джують нові технології. Зазначений фонд надає фінансову підтримку китай-

ським підприємствам виробничої сфери та сфери послуг усіх форм власності, 

що здійснюють НДДКР. [2] 

Частка Китаю у венчурному фінансуванні, що спрямоване на підтримку 

нових технологій, також зросла з $3 млрд в 2013 році до $34 млрд в 2016, що 

складає від 5% до 27% загальносвітового обсягу. 

Згідно з доповіддю «Індикатори науки і техніки», що була опублікована на 

початку 2017 року, Китай займає друге місце в світі після США за такими пока-

зниками, як інвестиції в наукові дослідження і розробки, випуск наукових пу-

блікацій, нарощування високотехнологічного виробництва і тощо. Проте, саме 

Китай займає перше місце в світі по забезпеченню науковими та інженерними 

талантами, і перше місце в світовій індустрії вітроенергетики.[3] 

Цікавим фактом є те, що наразі спостерігається уповільнення темпів зро-

стання китайської економіки. Так, у 2015 р. темп зростання ВВП Китаю упо-

вільнився до 6,9% проти 7,3% у 2014 р. Зростання економіки Китаю у 2016 

року стало рекордно низьким за останні 26 років, склавши у підсумку 6,7 %. 

Показники стали гіршими починаючи з першого кварталу 2009 р., коли темпи 

зростання китайської економіки під впливом світової фінансової кризи уповіль-

нились до 6,2%.Проте, за підсумками другого кварталу 2017 року ВВП Китаю 

зріс на 6,9%, що виявилося значно краще офіційного прогнозу і очікувань екс-

пертів. (очікувалось 6,7 -6,5%).[4, 5] 
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Уповільнення темпів зростання ВВП Китаю пов’язане з тим, що в урядо-

вій програмі на 2016– 2020 рр. пріоритет надається якісним а не кількіс- ним 

характеристикам соціально- економічного розвитку. 

Проте, з 2017 року темпи приросту ВВП збільшуються, а також просте-

жується висхідна тенденція цього показника, і це дійсно підтверджується офі-

ційними даними за 2017 рік, та позитивними прогнозами на 2018 рік. 

Китай має на меті до 2020 року увійти в число країн інноваційного типу, 

до 2030 року — вийти на лідируючі позиції в сфері застосування інновацій, а до 

2050 року стати провідною світовою науково-технологічною державою. [6] 

Насправді, прогрес Китаю на шляху розвитку науково-технологічних ін-

новацій не лише сприяє економічному зростанню Китаю, але й стимулює гло-

бальний економічний розвиток. Амбітні дії Китаю означають, що в ході праг-

нення до технологічного лідерства у світовому масштабі з'являється новий кон-

курент, який розвиває шаблони інноваційних можливостей, і дані інновації, 

швидше за все, зрештою, змусять світову економіку встати на шлях динамічно-

го розвитку. 
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Kikesheva A.  31

CONSUMER DECISION JOURNEY AS A NEW MARKETING PAR-
ADIGM 

With rapid growth of digital technologies, costumer behavior changes dramati-

cally pushing all the long-used marketing instruments to the limits. Sales funnels be-

come ineffective, while customers have larger power of making a purchasing deci-

sion. Even though it becomes harder for businesses to advertise in an era of informa-

tion overload, they still need to communicate with customers thus facilitating their 

decision-making and establishing a more efficient condition of goods distribution be-

tween a customer and a producer. The Consumer Decision Journey (CDJ) model sug-

gest a new perspective on how consumers make their purchasing decisions thus in-

troducing new battlegrounds for marketing specialists.   

Business digitization has in principle changed the way marketing affects cus-

tomers’ decisions nowadays. Instead of the monologue on the part of the advertisers, 

customers have been entitled to generate their own content thus entering open dia-

logue with either companies or advertisers by sharing their experiences both positive 

and negative. This became possible with the introduction of the Web 2.0 standing for 

information technologies enabling users to generate their own content. Social media 

sites like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube have not only become the largest 

media platforms to place advertisement but also the platforms for search of informa-

tion on specific goods or services generated by users one trusts, including thought 

leaders. Upon acknowledging this shift, McKinsey company conducted an in-depth 

research on how the customers’ decision-making process has changed in the result of 

digital revolution and its practical implications on marketing and customer insight re-

search [1].   

According to McKinsey, Customer Decision Journey consists of the following 

steps: consideration of an initial set of brands; evaluation of information to expand 
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and then narrow choices; purchase of a product based on the final decision; experi-

encing the product and creating further expectations that will inform a subsequent 

purchase; advocating for (or against) the product or service based on the experience 

on social media or through word of mouth; repeat (or not) the purchase [2]. The main 

difference from the Sales Funnels paradigm is that according to CDJ approach, cus-

tomers may switch to a brand which has not been initially considered but appeared on 

the further stages of information search. For example, customers who actively evalu-

ated several brands of computers and automobiles added on later stages one and two 

more brands to the initial consideration set, respectively [2]. Thus, to make customer 

choose your brand or product, one should apply appropriate marketing instruments 

and techniques at each stage of the journey as well as ensure effective interaction be-

tween the prospective customer and seller at each point.  

The change in the customers’ decision-making processes has also led to elimi-

nation of such phenomenon as consumer loyalty. Byron Sharp has confirmed by the 

in-depth researches on costumer’s behavior that the Pareto principle of 20% of 

brand's biggest buyers to account for 80% of the brand’s sales does not hold. Instead, 

what is true for the markets, is that customers easily switch from one brand to another 

and are rarely loyal [3]. Therefore, the loyalty programmes highly present in services 

industry do not drive sales to the extent they are believed to do so. Except for such 

product categories as mobile carriers, auto insurances, and investments, purchases are 

mainly shopping-driven rather than loyalty driven [4]. When the main objective of 

the marketing strategy is to grow sales, marketing experts should rather concentrate 

on the new customers, the ones who are highly switchable and are more eager to try 

new brand. This implication is of special use for the Ukrainian goods and services 

markets where loyalty programmes are still considered a common thing and driver of 

sales.  

All in all, for marketing strategy to be successful in the long-run, marketing 

specialists need to pay special attention to how customers make their decisions under 

current conditions of business digitization and simply executed information flow. 

Even though, the CDJ presents a holistic view on how customers may interact with a 
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brand, there is still a certain extent of bias due to consumers’ irrationality and lack of 

proper in-depth researchers on decision-making within each product category.   
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Запорожець М.* 

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛІ-
ЗОВАНОМУ СВІТІ 

Культура – сфера життя, яка супроводжує нас протягом усього часу. Чим 

би ми не займались, де б ми не були, завжди є місце творчості, натхненню та 

креативу. Якщо пройти вліво по лінії часу та згадати Адама Сміта, можна поба-

чити, що культуру ототожнювали з практиками, які нічого не виробляють. А 

Карл Маркс взагалі був упевнений в тому, що мистецтво прибуткове лише у 

сенсі збагачення посередників між виробниками та споживачами культурних 

продуктів.  

Ніхто не заперечує, що така модель існувала у минулому, але ситуація по-

вністю змінилась та зараз усе більше говорять про економічний аспект культури 

та мистецтва. Наразі виникає новий тип економіки, що спирається на знання та 

креативність, форма якої приймає все більш інформаційний та глобальний ха-

рактер – культурні та креативні індустрії.  

Креативна економіка розглядає культурні процеси як такі, що значно 

впливають на усі сфери життя, технології, способи виробництва товарів та по-

слуг, а також ті, що формують новий спосіб життя. 

Таким чином, саме поняття як культура розширюється та видозмінюється: 

тепер це не просто художнє виробництво, а сфера громадського життя, це щось 

таке, що пронизує усе – засоби коммунікації, державну політику, зв'язки з гро-

мадськістю, а також те, як формується та проявляється особистісна та групова 

самоідентифікація. Таким чином, креативність та творчість у наш час сприйма-

ються як те, що є не тільки у мистецтві, я й як першочергова необхідність та 

одна з найважливіших глобальних економічних переваг для усіх секторів [1]. 

Для того, щоб впевнитися у економічній вигоді від цих індустрій, достат-

ньо навести декілька прикладів.  

Оскільки виробництво у сфері культури базується на інформації, то над-

звичайний розвиток цифрових технологій та глобалізація мереж обміну інфор-

мацією зробили культурний сектор одним із самих динамічних у світі. В числі 
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над-дохідних сучасних компаній світу є ті, що працюють у сфері радіо та теле-

мовлення, Інтернету (компанія Google у даний час є однією з найбагатших ком-

паній світу), розваг та створення ігор. Такі фірми дають приріст доходів від 5% 

до 25% щорічно. У США у 1998 році культурні індустрії надали більше доходу 

ніж авіаційна галузь, а в Британії культурні індустрії генерують більше 150 мі-

льярдів річного доходу (2001 р.), що становить майже 10% національного ВВП 

[2]. 

У 2010 році в культурних та креативних індустріях Німеччини налічува-

лося 240 тисяч підприємств. Їх сукупний обіг перевищив 137 млрд. євро, вони 

створили трохи менше 720 тис. робочих місць з повною та неповною зайняті-

стю. Якщо зарахувати сюди приватних підприємців та фрілансерів, то в куль-

турних та креативних індустріях Німеччини зайнято майже 1 млн. людей. За 

оцінками, внесок культурних та креативних індустрій в створення додаткової 

вартості Німеччини склав близько 63,7 млрд. євро. Це означає, що частка, яка 

припадає на культурні та креативні індустрії валового внутрішнього продукту 

(ВВП) склала 2,6% - такий відсоток, що і в 2009 році. Для порівняння, в 2009 

році у Німеччині частка ВВП культурних та креативних індустрій складала 

2,6% ВВП, автомобільної промисловості — 2,3% ВВП та машинобудування — 

2,7% ВВП. [1] 

Окрім того, що культура є апріорі складовою щастя, вона сприяє єднанню 

громад та робить суттєвий внесок у добробут як окремих людей, так і суспіль-

ства в цілому, за останніми даними культурні та креативні індустрії – це 4,5% 

світового внутрішнього валового продукту з прогнозованим приростом у 10% 

щороку; сектор, що демонструє найкращі темпи зростання та ефективне ство-

рення робочих місць у країнах Європейського Союзу (надають робочі місця 8,3 

мільйонам громадян Європейського Союзу і забезпечують сукупний прибуток у 

558 мільярдів євро); підтримує стартапи, підприємництво та інновації, стиму-

лює інвестиції та туризм [3]. 

Безперечно, культурні та креативні індустрії відіграють важливу роль у 

розвитку як соціальної, так і економічної сфери у тій чи іншій країні. Беззапе-

речним фактом є те, що вони створюють прибуток та надають робочі місця. Але 
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ще більш важливою є нематеріальна складова – стимулювання сталого, інклю-

зивного розвитку. Цей сектор розвиває в людині креативність, а це глобальний 

ресурс, що може допомогти подолати соціальну нерівність. Потрібно лише 

створити умови, в яких цей потенціал міг би розкритися. В Україні зараз дуже 

складна ситуація, і культура в такі часи має бути загальнодержавним пріорите-

том. В нашій країні йде війна та відбуваються постійні конфлікти, які підсилю-

ються ідеологіями. В цьому плані якісна освіта та культура – це те, що може 

створити підвалини для формування здорового суспільства. Наразі ця ніша ще 

не заповнена, тож займатися тим, що приносить задоволення та користь – не так 

важко, як здається.  
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Микитюк Г.  32

НАТИВНА РЕКЛАМА ЯК ТРЕНД МЕДІЙНОГО ПРОСУВАННЯ В 
ІНТЕРНЕТІ 

Нативна або природна реклама (англ. native advertising) – це поняття, яке 

використовується в маркетингу, для позначення контенту, що подається аудито-

рії ненав'язливо і часто в замаскованій формі. Характерною особливістю такої 

реклами є те, що вона завжди адаптується під ту платформу, на якій її розміщу-

ють. Згідно з даними незалежних експертів, саме нативна реклама сприймається 

користувачами значно краще в порівнянні з іншими видами реклами в Інтернеті 

[1]. 

Згідно з дослідженням «Business Insider», нативна реклама забезпечить 

74% всіх доходів від реклами до 2021 року. Крім того, судячи з прогнозів, бю-

джети на нативну рекламу в США складуть $25 млрд вже цього року [2]. У 

чому ж полягають причини такого стрімкого розвитку нативної реклами? Пер-

шою причиною стала «банерна сліпота», яка призвела до того, що користувачі в 

Інтернеті все менше і менше помічають рекламні банери. Вперше про цей ефект 

заговорили в 1998 році, а в 2014 році були отримані результати, які остаточно 

підтвердили існування банерної сліпоти [3]. Іншою причиною виступають дода-

тки, які блокують інтернет-сторінки від реклами. Нативна реклама блокується 

набагато рідше, а кращі її екземпляри не блокуються взагалі, оскільки несуть 

споживачеві користь. Правильна нативна реклама відповідає кожному з 5 пун-

ктів Маніфесту допустимої реклами, ініційованого «Adblock Plus». Ще однією 

вагомою причиною є те, що за даними «IPG Media Labs» і «Sharethrough», люди 

взаємодіють з нативною рекламою так само, як з редакційними матеріалами. 

Дослідження показують, що нативну рекламу бачать на 25% частіше банерної і 

вона стимулює до покупки на 18% сильніше [3]. 
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З кожним днем інтернет-маркетинг стрімко розвивається, створюючи нові 

й нові види реклами, в тому числі і нативної, проте Бюро інтерактивної реклами 

все ж виділяє кілька основних типів природної реклами. Перший тип являє со-

бою рекламне повідомлення в пошуковій видачі «Google», «Яндекс», «Bing», 

яке відповідає пошуковому запиту користувача і візуально схоже на органічну 

видачу. Дослідження «Bunnyfoot» показало, що, хоча в «Google», наприклад, 

рекламні посилання виділені кольором і підписом, 40% користувачів не розумі-

ють, що це реклама [4]. Наступним типом нативної реклами є спонсорський 

контент. Публікацію статті або відео можна віднести до нативної реклами, якщо 

всередині них розміщені виключно завуальовані згадки про ту чи іншу торгову 

марку. Такий варіант ідеально підходить тим компаніям, які готові вкладати ко-

шти в довгострокове просування. Також виділяють нативну рекламу в соціаль-

них мережах, що являє собою рекламні публікації в новинній стрічці. Така ре-

клама доступна рекламодавцям навіть з невеликими бюджетами. Виділяють два 

основних напрямки нативної реклами в соціальних мережах: органічна і тарге-

тована. Органічна реклама – це розміщення рекламних постів на майданчиках 

«Instagram», «ВКонтакте» тощо. Замовити рекламні публікації можна через 

біржі реклами або безпосередньо у власників майданчиків. Таргетована реклама 

зустрічається в стрічці соціальних мереж (промо-пости «ВКонтакте», рекламні 

публікації в стрічці «Facebook», «Instagram», «Twitter» тощо). Таргетинг зазви-

чай проводять по соціально-демографічними характеристиками, географії та ін-

тересам користувачів. Ще одним видом нативної реклами є блок рекомендацій 

розташований переважно внизу або збоку від матеріалу публікації. Такий блок 

являє собою рекомендації контенту зі схожою тематикою, в тому числі реклам-

ні. Як вид нативної реклами також виділяють продакт-плейсмент, який полягає 

в тому, що діючі особи в фільмах, телепередачах, відеороликах та книгах зга-

дують товари і послуги брендів. Цей вид реклами використовується давно. 

Перший яскравий зафіксований випадок продакт-плейсмента припадає на 1929 

рік, коли був створений персонаж моряка Попая. Ця історія про те, як шпинат 

чарівним чином збільшував сили головного героя, привела до зростання спожи-

вання консервованого шпинату на 30% по всій території США [3]. В останні 
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кілька років популярності набрав продакт-плейсмент у блогерів, які інтегрують 

товари в свої ролики на «Youtube» або публікації в «Instagram». Наступним ета-

пом еволюції нативної реклами стане, мабуть, розвиток віртуальної нативної 

реклами. Запуск додатку «Pokеmon Go» – один із найперших вдалих прикладів 

такої реклами. 

Вдалим і дуже зворушливим прикладом нативної реклами вважається ві-

део, опубліковане торговою маркою «Friskies» в 2014 році. У ролиці, який 

отримав назву «Dear kitten», дорослий кіт розповідає маленькому кошеняті пра-

вила життя з людьми та описує людські «примхи». В кінці відео господиня го-

дує тварин кормом «Frieskies» [4]. Ще одним яскравим прикладом використання 

нативної реклами можна назвати статтю «Scientists Posit Theoretical «Productive 

Weekend», яка була опублікована в 2014 році на американському онлайн-ресурсі 

«The Onion». У публікації розглядалося питання продуктивності роботи у вихі-

дні дні, а також вплив кави на стан людини. Спонсором публікації виступила 

найбільша мережа кав'ярень «Starbucks» та їх новий продукт «Doubleshot 

Espresso» [4]. 

В результаті дослідження «Business Insider» було зроблено кілька прогно-

зів щодо розвитку нативної реклами у найближчі пару років. Зокрема, нативна 

медійна реклама, включаючи рекламу в соціальних мережах та новинних стрі-

чках на сайтах видань, стане основою доходів від нативної реклами в період з 

2018 до 2021. Її приріст складе 17% щорічно з піковим значенням в $36 млрд. 

Крім того, значно збільшуватимуться обсяги нативної відеореклами [2]. 

Таким чином, нативна реклама – це наступний рівень еволюції звичайної 

реклами. Цей вид медійного просування був придуманий для того, щоб залучи-

ти і переконати в чомусь людей, яким набридла стандартна реклама на телеба-

ченні, радіо, в пресі або в Інтернеті. Така реклама включає в себе тільки іннова-

ційний, пізнавальний та цікавий контент, який, як би випадково, розбавлений 

згадками про бренд. Це забезпечує успішне сприйняття та мінімізує «відторг-

нення» інформації у користувачів. 
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МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ  

ТА КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Струнін Д.  *

ЗАСОБИ СТРАТЕГІЧНОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВЕДЕННІ ІН-

ФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА ЗС США 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в сучасних умовах 

ведення воєнних дій такі поняття як «інформаційна війна», «інформаційні опе-

рації», «психологічні операції», «дезінформація», «дезінформаційні заходи», 

«стратегічна дезінформація», об`єднується у категоріальне поняття «інформа-

ційно-психологічного протиборства» при веденні збройних конфліктів, що має 

на меті підвищувати ефективність ведення воєнних дій шляхом створення спри-

ятливого середовища для діяльності військ. Крім того у нашому дослідженні 

має місце структуризація узагальненої концепції практики використання засобів 

стратегічної дезінформації у збройних конфліктах 90-тих років XX століття, а 

саме підготовчого етапу та активної фази під час  «Війни в Гаїті» 1990-1994 та 

1994-1995 років. Заходи по здійсненню інформаційно-психологічного впливу 

включали в себе цілий комплекс скоординованих, здійснюваних по єдиному за-

мислу і плану політико-пропагандистських акцій та прийомів «інформаційної 

війни». Актуальність даної роботи підтверджується тим, що в умовах глобаль-

ної інформатизації суспільства, дезінформація стала невід’ємним атрибутом ве-

дення інформаційної війни, яку у свою чергу ведуть актори на міжнародній 

арені, задля досягнення політичних цілей, у тому числі, Росія та Україна. На 

сьогодні, наша держава веде дезінформаційні заходи проти впливу з боку агре-

сора та у свою чергу поширює власну дезінформацію на війська противника та 

на населення окупованих регіонів 
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Інформаційно-психологічна операція США у Гаїті була визначена у стра-

тегічних, тактичних та оперативних цілях. На стратегічному рівні об`єктом 

впливу ставала міжнародна спільнота та власне населення з метою підтримки 

дій США на території Гаїті. [1] На цьому рівні використовувалася стратегічна 

дезінформація та пропаганда. Основними каналами, якими проводилися дезін-

формаційні заходи під час конфлікту, були: національні та світові ЗМІ; феде-

ральні відомства (ЦРУ, науково-дослідні інститути, тощо); збройні сили (розві-

дувальне управління міністерства оборони ЗС США, формування ПсО та інші), 

дипломатичні представництва. Основну роль у формуванні міжнародної гро-

мадської думки зіграли передачі міжнародної служби новин компанії «Сі-Ен-

Ен». Телематеріали журналіста Пітера Арнетта  були сповнені сцен кривавих 

злочинів хунти генерала Седраса. Передачі були націлені на те, щоб наочно 

продемонструвати всьому світу явне порушення демократичних норм життя і 

прав людини в цій острівній державі. В основу стратегічної дезінформації лягли 

заяви представників адміністрації Клінтона про те, що планування та практичне 

перекидання військ у регіон проводяться тільки в інтересах відновлення демо-

кратії та легітимної лади. Особливе значення мали інформаційні операції на 

оперативному і тактичному рівнях, де об`єктами впливу ставало населення та 

військова хунта. Для забезпечення ІПВ (Інофрмаційно-психологічного впливу) 

на цих рівнях США використовували різноманітні засоби стратегічної дезін-

формації, а саме: радіо, наочна пропаганда (листівки, плакати), специфічні те-

хнічні засоби (гучномовні станції, ретранслятори), телебачення, демонстративні 

дії підрозділів. 

Таким чином, проаналізувавши практичну реалізацію планів операції, 

можна зробити висновки, що ЗС США розглядало стратегічну дезінформацію у 

якості найважливішого виду бойового забезпечення, який здатний значною 

мірою вплинути на хід операції в Гаїті, а використання засобів стратегічної 

дезінформації лише підвищило ефективність її проведення. Ця операція стала 

однією з найефективніших інформаційно-психологічних операцій. Приймаючи 

до уваги досвід попередніх конфліктів, американське командування на повну 

використало засоби та навички при проведенні операції, тим самим, не тільки 
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переконавши світову спільноту в необхідності проведення операції, а й зберіг-

ши життя власних військовослужбовців та життя мирного населення Гаїті. 
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ЯПОНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ 
КІНЕМАТОГРАФ. ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

У сучасному світі інформаційні потоки зростають, розвивається миттєва 

комунікація. А отже і стираються старі межі. Із поширенням нових технологій 

виробництво кіно стає дешевшим та простішим. Багато аспектів цієї роботи 

уніфікуються. Виразні відмінності стилів стають менш помітними у потоці ма-

сової культури, який зростає. 

Ідентичність – це ототожнення понять та об'єктів між собою. Щодо 

предметів – вони ідентичні самі собі. Ідентичність же людини тісно пов’язана із 

протиставленням свій – чужий, ми – вони. Формування ідентичності відбу-

вається у публічному дискурсі: політиці, культурі, науці [1]. Якщо межі у цих 

сферах суспільства стають нечіткими, суб'єкту важче себе визначити. Саме 

тому, настає криза ідентичності. 

Зараз в усіх сферах суспільства, від політики до мистецтва, відчутний 

сильний вплив західної ідентичності. Інформаційні потоки США та країн захід-

ної Європи часто перекривають локальні та регіональні повідомлення. Саме 

тому, постає проблема видозміни та деформації національних ідентичностей 

інших країн. 

Масова культура та зокрема національний кінематограф є важливим чин-

ником ретрансляції, а отже, і закріплення національної ідентичності. Проте сила 

впливу кінематографу у формуванні ідентичності неоднакова у різних системах 

національного кінематографу.  

До прикладу, сучасний український кінематограф не має національного 

обличчя. Більшість українських фільмів можна було б зняти будь-де. Від цього 

принципової відмінності не виникло б. Саме тому українське кіно не є ефек-
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тивним у формуванні національної ідентичності. Така проблема склалася істо-

рично. 

По-перше, політика часів, коли Україна була частиною Радянського союзу. 

Адже тоді провадилася заміна національної ідентичності радянською. Відпо-

відно і кіно сприймалося не як українське, а як радянське. І суттєві відмінності 

між кінематографом різних республік потроху стиралися. 

По-друге, недофінансування українського кіно після розпаду Радянського 

союзу. У 90-ті роки на порядку денному молодої держави виникло безліч на-

гальних проблем. І розвиток національного кінематографу не був однією з пер-

шочергових. 

По-третє, українська національна ідентичність на зорі історії кінемато-

графу не була сформованою. Це пов'язано із тим, що Україна велику частину 

своєї історії була розділена та входила до складу сусідніх імперій та держав. 

Така ситуація зашкодила закріпленню протиставлення "ми – вони", що є осно-

вою Я-концепції ідентичності. 

Четверте. Успіх західного кіно та його домінування на ринку складає не-

безпеку. Ця проблема має два виміри: 

З одного боку, глядачі звикають до західної школи. Це розмиває українсь-

ку національну ідентичність. Суспільство звикає, що мистецтво має виглядати 

саме так. І коли людям пропонують інший продукт, вони можуть сприйняти 

його як чужий.  

З іншого боку, домінування західного дискурсу змінює національний кі-

нематограф. Відбувається рецепція прийомів кінематографу, що знищує його 
національне обличчя.  

Аби навести приклад успішної системи національного кінематографу, 

звернемося до Японії. Японське кіно є одним із найбільш автентичних. Цьому 

сприяє сильна японська ідентичність, сформована історичними особливостями, 

зокрема, довгою ізоляцією Японії. Проте зараз Японія – відкрита країна. І її на-

ціональний кінематограф так само піддається впливу та деформується. Але цей 

процес повільніший у порівнянні із Україною. Більш того, японське кіно саме є 

домінантним на ринку. Адже навіть сучасне японське кіно є зразком для захід-
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них режисерів. Це яскравий приклад взаємопроникнення кіно. Продемонструва-

ти успіх японського кіно можна на таких прикладах:  

Американська компанія "Netflix" активно фінансує японське кіно. Кіль-

кість інвестицій зростає у геометричній прогресії. Так тільки на весну 2018-го 

року уже анонсовано 50% від випущеного за весь 2017 рік [2].  

Також українська кіноіндустрія у рік видає кілька десятків фільмів. 

Японська – кілька сотень [3]. До того ж більше половини фільмів на ринку 

Японії – національного виробництва [4]. 

Успіху японського кіно сприяло багато чинників. Але саме у контексті до-

свіду для України важливо виділити дві особистості. 

Перший приклад успіху – це Акіра Куросава. Японський режисер, стрічки 

якого вивели японське кіно на міжнародний рівень і стали безумовною класи-

кою світового кіно. Особливість стрічок Акіри Куросави полягає у тому, що він 

запозичував сюжети. Наприклад, його стрічка "Бунт" (1985) заснована на "Ко-

ролі лір" Шекспіра. Знайомі сюжети зробили його фільми зрозумілими для іно-

земців. А історичний контекст Японії сильно змінював характери персонажів та 

їх мотивацію. Таким чином Акіра Куросава винайшов код, яким можна поясни-

ти іноземцям японську ідентичність. Отже, ключ до збереження ідентичності не 

лише у її силі та ретрансляції, але і у демонстрації ідентичності. Щоб устано-

вити протиставлення "свій – чужий", необхідно пояснити, чим ми відрізняємося 

від них. Акіра Куросава виконав цю місію.  

Другий герой японського кіно – Ясудзіро Озу. Цей класик японського кіно 

пішов від зворотного. Його кіно розповідає камерні історії про життя людей, їх 

почуття та сімейні історії. Ясудзіро Озу пояснює японську національну іден-

тичність на прикладі понять, якими оперують усі люди. Через ці історії Озу по-

яснив відмінність японського сприйняття світу. Отже, кіно може ґрунтуватися 
на загальнолюдських цінностях, щоб показати не лише відмінне, але і спільне 

для всіх людей. 

Ясудзіро Озу та Акіра Куросава стали визнаними "батьками" японського 

кіно. Їх наслідувало багато поколінь режисерів. За ними пишуть підручники та 

вивчають історію кіно. Проте і в України є свої герої. 
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Наприклад, Олександр Довженко. Батько українського кінематографу, 

який пояснив українську ідентичність популярно для іноземців. Та Сергій Па-

раджанов, який зміг найбільш ємко та змістовно визначити українську ідентич-

ність у кіно. Проте хоч Україна і має необхідних для розвитку "батьків" кінема-

тографу, індустрія буксує. 

Аби вирішити цей парадокс, на мою думку, Україна має реформувати ін-

ститут вивчення кіно. Так, вивчення іноземного кінематографу важливе. Але та-

кож необхідно виділяти саме відмінності українського кіно від іноземного. По-

яснювати, чим воно було та може бути автентичним. Вивчати, як саме класики 

кінематографу втілювали національні ідентичності на екрані. Як їх роботи 

впливали на формування ідентичності. 

Отже, саме побудова інституту вивчення кіно за японським зразком може 

допомогти Україні переосмислити роботи національних геніїв. А залучення їх 

досвіду та винаходів у сучасний кінематограф може відреставрувати його на-

ціональне обличчя. 
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ОПЕРАЦІЇ ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В КАНАДІ 

Канада стає все помітнішим гравцем на міжнародній арені, який підтримав 

українську сторону в російсько-українському конфлікті. Разом з тим, як зростає 

канадська економіка й політичні рішення набирають все більшої ваги, Росія все 

більш зацікавлена у поширенні свого впливу на територію Канади, аби корегу-

вати незручні для Кремля зовнішньополітичні рішення. Зокрема турбують РФ  

канадські санкції, під якими знаходяться більше 200 російських компаній, ор-

ганізацій та фізичних осіб; також ухвалений в листопаді 2017 року закон 

Магнітського, який санкціонував ще 30 російських громадян і заморозив активи 

бізнесових кіл із оточення Путіна. Не влаштовує Росію й висока підтримка 

України в канадському суспільстві, що сприяє розвитку тісніших стосунків між 

державами: у 2017 Канада погодилася надати Україні летальну зброю, а питан-

ня безвізового режиму вже давно на порядку денному. Попри запевнення посла 

Канади в Україні Романа Ващука, що «українська діаспора є вакциною проти 

проникнення російських впливів у Канаду» та попри упевненість української 

влади, що ніщо не зможе похитнути прихильність Канади до України, дана ро-

бота підтвердить, що російські операції впливу здійснюються й на території 

канадської держави. 
"Операції впливу - це координоване, інтегроване та синхронізоване засто-

сування національних дипломатичних, інформаційних, військових, економічних 

та інших можливостей у мирний час, під час кризи, конфлікту та постконфлікту 

для підтримання відносин, поведінки і рішення іноземної цільової аудиторії, 

щоб просувати інтереси та цілі держави». [2] Головним методом проникнення 

повідомлень операцій впливу є встановлення довіри з ресипієнтом, і латента 

зміна його позиції. Росія зацікавлена у зміні позицій канадського суспільства у 

різних сферах життєдіяльності, що стосуються питання України та санкцій. 
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Завдяки спілкуванню з канадською діаспорою, канадським експертом Іванною 

Плахотнюк, та моніторингу канадських медіа вдалося виявити основі інстру-

менти впливу РФ на Канаду, що застосовувалися останнім часом [3]. 

У політичній сфері місця прибічників Путіна в парламенті виявилися по-

рожніми. Тож основними суб’єктами впливу стали нечисельні лейбористи й ко-

муністи, що переконані в існуванні нацизму в Україні завдяки співпраці з росій-

ськими комуністами. За підтримки організації "Канадська ініціатива проти екс-

тремізму і ультранаціоналізму», що фактично не існує, проводяться антина-

цистські мітинги (в Торонто 2014, провінції Онтаріо 2015), антинатівські та 

пропутінські мітинги, які замасковані під святкування «Дня перемоги» (у Ван-

кувері в 2015 році з плакатами «Путін наш президент»). 

У економічній сфері вплив здійснюється за рахунок канадських бізнесо-

вих кіл, що лобіюють зняття санкцій з їх російських партнерів. У 2014 феде-

ральний уряд виключив  з канадського санкційного списку принаймні трьох бі-

знесменів, що мали тісні зв’язки з Путіним: Сергія Чемезова, власника Rostec, 

що має спільне підприємство в авіаційній області разом з канадською компані-

єю Bombardier; Ігоря Сечіна, генерального  директора нафтокомпанії Rosneft, 

яка володіє близько 30 відсотками Exxon Mobil Corp. нафтового родовища в 

Альберті; Володимира Якуніна, президента Російських Залізниць, що також мав 

тісні ділові відносини з Bombardier. Нова влада Джастіна Трюдо також також не 

внесла до списку вищезазначених осіб. Окрім цього рупорами гасел про «по-

м’якшення санкцій для РФ» є компанії російських власників (наприклад Євраз, 

що контролюється Абрамовичем), а також компанії, які мають тісну співпрацю з 

російським ринком. Як приклад, одна з найбільших виробників золота у Канаді 

Kinross Gold Corp, з головним офісом у Торонто,  чиї 2 російські шахти станов-

лять 27% усього виробництва, мала зустрічі з Отавою, закликаючи до налаго-

дження відносин із Росією. 

У інформаційному просторі Канада отримує стабільну частку російської 

дезінформації завдяки Кремлівському славнозвісному кабельному каналу новин 

RT,  що на відміну від інших іноземних каналів є доступним у базовому пакеті 
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таких  сервісів ТБ як  Rogersand Bell TV services, розповсюджуючи антизахідні 

настрої. З розквітом «інтернет-журналістики», Росія почала використовувати й 

цей інструмент пропаганди. Проспонсовані РФ професори, часто розміщують 

"пропутінські статті" з прихованим підтекстом на таких ресурсах як desmog, 

huffington.post і навіть на The Globe and Mail. Наприклад, Девід Мандел, профе-

сор університету Квебека, міркував про "громадянську війну в Україні", одіо-

зний колишній політик Yves Engler про те, що "підтримка України - рокова по-

милка Канади", а професор Ian Saint John стверджує, що "Канада розпалює те-

роризм, допомагаючи Україні військами". У соціальних мережах також діє ар-

мія «ботів»- сотні фіктивних профілів, замаскованих під жителів Канади, які 

коментують усі антиросійські і проукраїнські статті в газетах. Їх дуже видає по-

гане знання англійського, тому особливого впливу вони не чинять. Доповнюють 

інструментарій РФ і місцеві організації, що були створені за фінансової під-

тримки РФ. Наприклад РКК (Російський конгрес Канади)-організація створена 

відразу після анексії Криму.На офіційному сайті цієї організації публікуються 

звернення до урядуКанади, в яких заявляється про "злочини українськихсило-

виків на Донбасі", і про "злочинну владу України" вцілому. Останньою метою 

організації було завадити акту Магнітського – публікувалися чисельні звернен-

ня до влади Канади щодо перевірки Фріланд і поборників за впровадження акту. 

Як висновок, незважаючи на політичний консенсус у Канаді щодо РФ, ве-

лику українську діаспору та санкційний режим, Кремль має досить багато ін-

струментів для впливу на різні сфери життєдіяльності канадської держави. Це в 

свою чергу породжує велику кількість ризиків, що Росії вдасться вплинути на 

ставлення Канади до України. Адже, як зазначають експерти, зокрема консуль-

тант дипломатичних та військових місій в Канаді Іванна Плахотнюк: « Канада 

не буде сліпо підтримувати Україну, її підтримка базується на баченні потенціа-

лу для співпраці та вигоді для Канадської федерації. Тож у разі великих втрат і 

розчарування щодо України, за підтримки Кремля, Канада може змінити вектор 

відносин.» [4] 
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МІЖНАРОДНІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ ТА 

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Захарець Д.  35

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІММІДЖУ УКРАЇНИ ПРЕС-

ЦЕНТРАМИ ПОСОЛЬСТВ УКРАЇНИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
ТА ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА 

Сьогодні кон’юнктура євроінтеграційного процесу та українсько-

російського конфлікту, в якому інформаційний фронт протистояння є не менш 

запеклим від військового перш за все у Європі, зокрема у її двох потужних 

лідерів – Франція та Німеччина, загострили увага до зовнішньополітичного 

іміджу України. 

Технологія формування іміджу являє собою складний і тривалий процес, 

що відбувається за допомогою основних каналів поширення інформації, де 

варто приділити увагу вивченню зовнішньополітичних представництв закор-

доном. Хоча цей канал не осягає таку велику аудиторію як ЗМІ, цим каналом 

передається офіційні та цілеспрямовані дані, що репрезентують Україну та її 

громадян. Отже, ми вважаємо, що інтенсифікації використання даного каналу 

у формуванні іміджу України є доволі перспективна.  

Для визначення ефективності формування позитивного іміджу України у 

Франції та Німеччині були з’ясовані тенденції та систематичність висвітлен-

ня інформації прес-центрами посольств України в цих державах з врахуван-

ням особливостей інформаційного середовища, в якому проводять свою 

діяльність зазначені посольства, серед яких варто зазначити засилля Російсь-

ких заангажованих ЗМІ, що поширюють необ’єктивну та неправдиву інфор-

мацію про Україну. Від Майдану та до гострого україно-російського конфлік-

ту, російські ЗМІ у Франції чітко висвітлювали всі події у вигідному для них 
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світлі тим самим формувавши уявлення та образ про Україну, як країну, що 

незрозуміла в своїй позиції та діях і рішеннях. По-друге, зменшення тематики 

про Україну та її помітне відходження на другий план починаючи з 2015 року, 

що пояснюється початком міграційної кризи з країн Близького Сходу. Як за-

значає Тетяна Силіна, оглядачка відділу міжнародної політики газети «Дзер-

кало тижня»: «Це те, що безпосередньо загрожує Європі та Америці, війна ж 

в Україні… сприймається як громадянська війна або ж локальний конфлікт, 

що не представляє для них безпосередньої загрози». І по-третє, наявність по-

тужних російських лобістів у французькому та німецькому світі, що активно 

поширюють свою лобістську думку в медійному середовищі, таких як лідера 

французьких ультраправих Марін ле Пен або ж Маттіаса Платцека, що є го-

ловою Німецько-російського форуму. 

Попри існування таких несприятливих факторів, Україна прикладає низ-

ку зусиль протидіяти такому засиллю негативної інформації про Україну. 

Отже, результати контент-аналізу публікацій прес-центрів посольств України 

у Франції та Німеччині в 2017 році за методом випадковою вибіркою (див. 

табл. 1.1-1.5) з використанням кодифікаторів (див. Додаток А) довів не одно-

рідність та не систематичність висвітлення новин, що вдвічі є більш харак-

терним для прес-центру посольства України у Франції аніж Німеччини. Це 

підтверджується відсутністю певних рубрик прес-центру та значними часо-

вими розривами між публікаціями. Крім того, простежується тенденція ви-

світлення офіційних матеріалів міжнародного характеру позитивної тональ-

ності. В той же час спостерігається більша багатовекторність діяльності прес-

центру посольства України в з сприяння висвітлення різноманітних аспектів 

життя України на відміну від посольства України у Франції. 

Таким чином, беручи до уваги все вищесказане, можна підсумувати, що 

зовнішньополітичний імідж України перебуває на шляху позитивних проте 

повільних змін. Лише при умові плідної та посиленої роботи Україна має всі 

шанси на реалізацію запланованої мети – стати повноправною та 

високорозвиненою європейською державою. 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Василенко Я.*  36

ТЕНДЕНЦІЇ ВИСВІТЛЕННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В  
АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ ЗМІ 

В період швидкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій істот-

но посилюється значення іміджу держави як важливого фактору міжнародних 

відносин. Від міжнародного авторитету країни залежить і залучення іноземних 

інвестицій, і вихід українських товарів і технологій на світовий ринок, і ставлення 

до нашої держави та громадян загалом. Саме тому зовнішній імідж України має 

бути наповненим позитивним змістом, демонструвати готовність до діалогу з ін-

шими країнами. Відтак, стратегічним пріоритетом України сьогодні повинна ста-

ти розробка ефективної іміджевої стратегії.  

На думку О.Семченка, імідж держави є сукупністю реальних і штучно ство-

рених характеристик системи державних інститутів, політичної, правової та еко-

номічної систем, а також інформація, що спрямовується в інформаційно-комуні-

каційний простір з метою впливу на громадську свідомість всередині держави та 

за її межами [1].  

Попри певну активізацію роботи в інформаційно-комунікативному напря-

мі, що відбувається останнім часом в Україні, існує низка проблем, які знижу-

ють ефективність діяльності в цій сфері: українська тематика недостатньо пред-

ставлена в інформаційному просторі інших країн, при цьому провідні зарубіжні 

ЗМІ віддають перевагу повідомленням негативної спрямованості [2]. Отримав-

ши досить сприятливі стартові можливості у 2014 році після подій Євромайда-

ну, Україна не скористалася ними, і нині поступово втрачає свою привабливість 

для іноземних партнерів. 

 У дослідженнях О.Бойко [3], Д.Богуша [4], Д.Гурковського [5] та інших 

доведено, що з моменту здобуття Україною незалежності, в інформаційному 

просторі зарубіжних країн було сформовано образ України як непередбачуваної, 
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кримінальної, автократичної, олігархічної держави з низьким рівнем суспільної 

культури державотворення та високим рівнем корупції. Ці стереотипи та міфи 

складалися десятиріччями, і викорінити їх важко, особливо якщо знаходяться 

негативні підтвердження їх правдивості в дійсності. Водночас, на відміну від 

негативного образу України як держави, імідж українців у зарубіжній пресі не 

був негативним: найчастіше зустрічався образ дуже талановитої, гостинної та 

освіченої нації [1].  

Підтвердженням цього є проведене нами контент-аналітичне дослідження 

на основі матеріалів провідних англійських (The Daily Mail, The Guardian, The 
Economist) та американських видань (The New York Times, The Wall Street 

Journal) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 з метою з’ясувати, які теми є най-

більш актуальними для іноземної спільноти, та як сприймається Україна в таких 

провідних світових державах як США і Велика Британія. Якщо проаналізувати 

загальну статистику подій, що мали найбільший резонанс в англо-американ-

ських ЗМІ за минулий рік, то найчастіше згадувалися події, пов’язані з відноси-

нами України і Росії, військовий конфлікт на Донбасі, анексія Криму, політична 

і соціально-економічна криза в державі. Привернула увагу журналістів англо-

американських ЗМІ тема інформаційної війни між Росією та Україною, зокрема 

заборона українською владою російських соцмереж. Також активно висвітлю-

валася тема військової допомоги і поставки зброї Україні з боку США, про що 

на шпальтах видань висловлювалися досить схвальні відгуки. Загалом же, на-

явність територіального конфлікту справляє негативне враження і формує від-

повідне негативне ставлення як до Росії у ролі країни-агресора, так і до Украї-

ни, як до слабкої і несамостійної держави, що не здатна захистити свій сувере-

нітет.  

Багато уваги англо-американські газети приділили недостатньому еконо-

мічному розвитку в країні, процвітанню корупції, слабким та не зовсім ефек-

тивними спробам боротися з нею. Велику кількість публікацій було присвячено 

М.Саакашвілі, який намагається боротися з корупцією і проводити реформи, 

протистоїть владі і тому переслідується. Також увагу англо-американських ЗМІ 

привернув конфлікт з П.Манафортом і його зв’язки з колишньою українською 
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владою. Досить активно в англо-американських ЗМІ висвітлювалися і кіберата-

ки, які завдали значної шкоди економіці України та інших країн, йшлося про 

слабкість інформаційного захисту і необхідність посилити кібербезпеку нашої 

країни. Із культурних подій найбільш висвітлюваним у ЗМІ став пісенний кон-

курс Євробачення в Києві. Проте частіше згадували кризову ситуацію під час 

організації конкурсу та конфлікт з учасницею з Росії, що створювало Україні 

переважно негативний імідж. Увагу ЗМІ привернули також літературний флеш-

моб в Одесі, заборона в’їзду до України С.Сігала заради національної безпеки, 

проблеми Львова з прибиранням сміття, а також трагедія голодомору за часів 

Сталіна.  

Таким чином, в останні роки про нашу країну пишуть рідше і майже без 

позитиву. Загалом про Україну продовжують писати як про країну, втягнуту у 

довготривалий військовий конфлікт, слабку, бідну, охоплену економічною кри-

зою, пронизану корупцією і внутрішніми владними конфліктами, слабкими де-

мократичними принципами і відсутністю свободи слова [6].  

Вирішення завдання створення політичного іміджу держави зарубіжних 

ЗМІ вимагає прийняття загальної стратегії інформаційної політики держави, 

спрямованої на розробку та просування позитивного іміджу України у світовий 

інформаційний простір. Однією з найактуальніших потреб України слід вважа-

ти побудову правової, демократичної, соціальної держави з розвиненими інсти-

тутами громадянського суспільства, що вимагає, в першу чергу, неухильного 

дотримання й захисту прав людини. Зростання авторитету України у світі зале-

жить від того, наскільки вдасться створити позитивний імідж держави, заснова-

ний на її реальних успіхах у головних сферах життєдіяльності, культурній та 

історичній спадщині нації, наукового, спортивного та туристичного потенціалу. 

А отже, умовами формування іміджу держави є, насамперед, досягнення со-

ціально-економічного розвитку країни, зміцнення авторитету державної влади, 

її легітимності та компетентності, а також посилення боротьби з корупцією. 
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