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Почепцов Г.Г.* 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Информационная практика все еще не имеет однозначных определений и моделей, 

позволяющим специалистам данной сферы говорить на одном языке. Это отражает как 

сложный характер данного феномена, так и отставание инструментария социальных наук. 

На тему информационных операция написаны десятки томов, но и по сегодня не только 

разные ученые или практики, но и разные ведомства видят и трактуют эту область по-

разному и под разными именами. 

Можно выделить ряд этапов, которые проходит теория информационной войны, 

отталкиваясь от нулевой точки - в 1976 г. советник по науке министерства обороны и 

Белого дома Томас Рона впервые заговорил об информационной войне ([1], см. о нем [2], 

он родился, кстати, в Будапеште). В своем тексте он останавливается на таком аспекте как 

важность информационных потоков для действий противника, анализируя внутренние и 

внешние информационные потоки.  

Рона акцентирует впервые все те аспекты, которые сегодня легли в основу 

информационной войны: увеличение объема собственной информации, затруднение для 

противника доступа к правдивой информации, размещение в информационных потоках 

противника кажущейся достоверной, но фальшивой информации. 

Воздействи на информационные потоки противника может привести, по его 

мнению, к таким результатам: 

- противник поймет неадекватность своих знанийИ\, а благодаря этой 

неопределенности воздержится от агрессивных действий, 

- понимая свое незнание, противник распределит свои ресурсы, чтобы закрыть все 

возможные выборы другой стороны, тем самым буду ослаблены шансы на победу. 

 По сути эта работа на двадцать лет опередила свое время. Затем развитие 

информационногоо пространства заставило вновь вернуться к этой проблематике. В 

качестве этапов развития теории информационных войн можно выделить следующие: 

- первый этап: начало девяностых -  группа ученых Авиауниверситета ВВС США, 

изучая войны будущего, сформулировала требования к такой войне, подчеркивая, что 

самым слабым местом на поле боя останется мозг солдата,  

- второй этап - конец девяностых - можно считать, что он полностью "сделан" Дж. 

Аркиллой, который первый фундаментально осветил проблемы информационной 

стратегии, кибервойны и сетевой войны, а также войны информационной, 

- третий этап - нулевые годы - это существенная активность практиков-военных, 

которые помимо информационных операций уже стали заниматься и операциями влияния, 

оказавшись в горниле войн последнего десятилетия (см., например, [3 - 4]), 

- четвертый этап - наше время, которое ждет еще своих теорий и теоретиков, 

поскольку прошлые теоретики уже постарели и не генерируют новых идей. 

Интересно, что в этой периодизации имеет место постоянная смена теоретиков на 

практиков, а потом снова этот цикл повторяется, поскольку накопленный новый опыт 

требует осмысления.  

Среди ученых первого периода можно отметить подходы Дж. Стейна и Р. 

Шафрански. Дж. Стейн в своей статье 1995 г. "Информационная война"говорит об 

информационной войне как о достижении национальных целей с помощью информации 

[5] . Он также подчеркивает, что информационная война в своей базе касается идей и 

эпистемологии, поскольку она занимается областью того, как люди думают и как 

принимают решения. Как видим еще тогда двадцать лет назад была четко определена 
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область принятия решений как область интересов военных. Отсюда понятной становится 

переход к определение целей информационной войны. Это человеческий разум, особенно 

тех, кто принимает ключевые решения по  поводу того, когда,  

Дж. Стейн, обсуждая вопросы революции в военном деле,  говорит, что многие 

новые технологии случайно получают военное применение, хотя и иллюстрирует это 

противоположным примером [6]: "Интернет стал результатом потребности в безопасной 

коммуникации. Потом он расширился до университетов, некоторых университетов. А 

потом он расширился до каждого. Никто не контролирует интернет сегодня". Кстати, в 

это время он возглавлял департамент исследований будущих конфликтов в рамках 

Колледжа авиавойн ВВС США. 

Р. Шафрански в 1994  г. подчеркивает важность ментального измерения и высших 

ценностей [7]. Объектом войны он считает принуждение оппонента подчиниться нашей 

воле. Поэтому он приходит к следующему выводу: "Знание ценностей противника и 

использование его репрезентативной систем позволяет нам соотносить ценности, 

общаться с мозгами противника на вербальном и невербальном языке врага". 

Как видим, эти первые наработки ориентировались на человеческое измерение 

информационной войны, поскольку это являлось главным способом войти в систему 

принятия решений. Затем знамя было понято технической ориентацией, и главным стал не 

контент, а вхождение в защищенные информационные потоки. Сегодня вновь происходит 

возврат к человеческому измерению, только на порядок выше - на уровне знаний и 

ценностей. При этом каждый последующий этап не отменяет предыдущий, а расширяет 

его возможности. 

Можно выстроить такой вариант переходов в развитии теории информационных 

войн, в котором меняется акцент с человеческого на техническое, а потом снова на 

человеческое измерение.    

Тип измерения Основная цель Основной инструментарий 

Человеческое Мозг Контент в виде информации 

Техническое Электронные системы Вторжение в чужие системы 

Человеческое Разум Ценности, Знания 

 

Д. Деннинг, работая в Джорджтаунском университете и у военных, в своей книге 

1999 г., будучи профессором компьютерных наук, направила свои усилия в техническую 

составляющую и трактует информационную войну как направленную на 

информационные ресурсы [8, p. 21]. Близко к этому и определение М. Либики об 

информационной войне как атаке информации на информацию [9]. Кстати, отсюда 

понятной является американская военная трактовка любой физической атаки как 

информационной, если она мешает выполнять информационные функции, например, 

разрушение телефонной станции или телевизионной башни.  

Д. Деннинг также подчеркивает, что сегодняшние технологии позволяет достаточно 

легко создавать фальшивую информацию или фальсифицировать существующую 

информацию. Однотипно Либики посвящает отдельный параграф введению информации 

в систему принятия решений противника. Этот процесс ограничивает то, что 

форматированные факты не могут сильно отличаться от фактов, которые известны 

каждому.  

Д. Деннинг четко делит в своей книге "Информационная война и безопасность" 

наступательную информационную войну и оборонительную (защитную). В свою очередь 

М. Либики, который с 1998 г. работает в корпорации РЕНД, в своей книге "Завоевание в 

киберпространстве" выделяет два типа структур: "площади", которые не боятся чужих 

интервенций, и "замки", которые защищаются от чужих интервенций. 

Замок выстраивает множество фильтров, которые затрудняют попадание 

информации вовнутрь. Площадь имеет множество путей, поэтому атакующий будет 
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стараться разместить свой шум в рамках того пути, чтобы помешать принятию решений. 

Всю информацию, которая не имеет отношения к принятию решений, Либики трактует 

как развлекательную. 

Либики подчеркивает необходимость изучения нарративов, поскольку сквозь них 

трактуются новости. "Каждая культура любит свои избранные нарративы", - пишет он [9, 

с. 216]. И это понятно, поскольку нарратив очень четко ориентируется на своих и чужих. 

В одной из первых книг по информационным войнам, изданной в 1995 г. М. Либики 

подчеркивал, что сочетание информационной войны и экономической ведут к 

порождению двух типов инструментария [10]: информационной блокады и 

информационного империализма. Информационную блокаду он связывает с таким 

развитием обществ, когда потоки информации будут для них столь же важны, как и 

потоки товаров. И тогда может возникать ситуация блокирования страны от такого 

потока. Информационный империализм он выводит из понятия экономического 

империализма. Торговые войны призваны защищать своего производителя. Корпорации 

защищают свои умения и знания, затрудняя их получение для других стран. 

Кстати, уже сегодня военные заговорили о ведении финансовых войн, обсуждая 

проблемы разрешения конфликта другими способами [11 - 12]. Как цель финансовой 

войны рассматривается "разоружение" оппонента, заставив его выбирать между "маслом" 

и "пушками".  Когда в 1956 г. ССР вошел в Венгрию, а Англия и Франция захватили Суэц, 

то США требовали, чтобы его союзники покинули Суэц, что дало бы им возможность 

сосредоточиться на Венгрии. Британии и Франция не хотели уходить. Тогда президент 

Эйзенхауэр применил элементы финансовой войны, нанеся следующие три удара: 

- заблокировал предоставление Британии Международным валютным фондом 

стендбай кредита в %:! миллион долларов, 

- заблокировал кредит в 600 миллионов долларов Британии от американского 

Экспорт-импорт банка, 

- угрожал сбросить находящиеся в Америке британские бонды в фунтах, что 

привело бы к падению фунта. 

Кстати, можно вспомнить, что и Советский Союз подтолкнули к перестройке 

именно экономической (финансовой) войной, когда А) договорились с Саудовской 

Аравией о снижении цены на нефть, б) когда перестали давать кредиты, а когда давали, 

связывали их с определенными политическим уступками. 

Можно признать это и организационно-экономической войной, поскольку к власти в 

экономическом блоке пришли "люди ниоткуда", не имевшего соответствующего опыта. Н. 

Рыжков, бывший премьером СССР, так охарактеризовал этих своих "коллег" [13]: "Тогда 

пришли люди, которые абсолютно не понимали и не знали страну. Гайдар работал в 

журнале «Коммунист», в газете «Правда». Нечаев работал в каком-то институте или в 

лаборатории, Чубайс, не знаю, где работал, еще Шохин, Авен... Шесть человек там было, 

и они не проходили никакую — ни заводскую, ни государственную, ни территориальную 

работу в республиках или областях! И здесь в Москве они не занимали государственных 

постов. То есть они были абсолютно далеки от реальной экономики. Да, они начитались 

книг, а американцы приезжали сюда, десятки каких-то людей ходили в джинсах и 

командовали, мол, делай так и так, ввели ваучеры и прочую чепуху. Эти люди, 

младореформаторы, не имели права всем эти заниматься".  

Автор новой книги о финансовых войнах прямо заявляет [14]: "Геополитика сегодня 

является игрой, где лучше всего работают финансовое и коммерческое оружие. Новая 

геоэкономическая игра может быть более эффективной и утонченной, чем прошлые 

геополитические схватки, но она не становится от этого менее безжалостной и 

разрушительной". 

Война в Персидском заливе 1991 г. признается первым четким вариантом  

информационной войны, именно технического типа [15]. Чем более сильно мы 

становимся зависимыми от информационной составляющей, перекладывая на 
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компьютеры ту работу, что раньше делали люди, тем большую опасность для нас 

представляют технические информационные атаки. Р. Кларк, работавший в Белом доме 

при четырех американских президентах, видит независимой от кибератак только 

Северную Корею, поскольку она не является столь компьютеризированной, как остальные 

страны [16]. 

Сегодня начинается новый этап концептуального пересмотра понимания и 

киберпространства, и кибератак. Киберпространство трактуется как уникальное, 

поскольку оно создано человеком, соответственно, параметры его могут быстро меняться, 

чего не происходит с "горами" и "морями" в физическом пространстве [17 - 18]. 

Киберпространство может быть повторено и может быть восстановлено. Контроль 

киберпространства не принесет победы, как это имеет место с контролем суши. Еще 

одной особенностью является скорость, с которой там ведутся операции. 

Дж. Аркилла, который во многом сформировал американские представления об 

информационной войне, исходно начинал с создания американской информационной 

стратегии ([19], см. о нем - [20]). Он анализирует войну в Сирии как хаотическую [21]. 

Изучение иррегулярной войны в США является распространенной формой анализа (см., 

например, статью М. Бута [22]). В последнее время Аркилла ушел от работ в сфере 

информационных войн, поскольку занялся именно иррегулярной войной [23]. 

Современный конфликт Аркилла рассматривает как расположенный между двумя 

полюсами: кибервойна и сетевая война [24]. Кибервойна - это конфликты высокой и 

средней интенсивности, а сетевая война - конфликты низкой интенсивности и операции, 

отличные от войны. В последней не применяются иерархические формы организации, 

стратегии и коммуникации. Сетевая война полностью меняет суть угроз, роли и миссии. 

Термин "информационная война" является для него слишком широким в попытке 

охватить все, с другой стороны, он слишком узок, поскольку в первую очередь отсылает к 

узким техническим вопросам уязвимости и безопасности киюерпространства. 

Аркилла - сторонник более активных действий в киберпространстве. Например, он 

предложил три возможных сценария таких упреждающих действий [25]: 

- разрядка в Южной Азии: если Пакистан и Индиа сосредоточат армии на границе, 

следует использовать воздействие на центры управления двух сторон, прежде чем эти 

имеющие ядерное оружие армии вступят в войну, 

- распад Аль Каиды: если разведка сообщит, то готовится новое 11 сентября, следует 

продемонстрировать боевикам, что они находятся под наблюдением, что они не находятся 

в безопасности в сети, 

- сдерживание России: если Россия готовит войска к нападению на соседей, то 

следует разорвать военные коммуникации, что приведет к  отсрочке начала военных 

действий, а это может быть использовано для дипломатических переговоров. 

Аркилла считает, что упреждающий удар является единственным способом, 

обеспечивающим безопасность Америке [26]. Позитивом такой стратегии является для 

него ее малая затратность. Правда, можно вспомнить и неоднозначное отношение к этой 

концепции в мире. 

Сейчас Аркилла возглавляет Центр информационных операций в системе военно-

морских сил США [27]. Современную войну в отличие от "холодной" (cold)  он именует 

"крутой" (cool) [28]. Она может вестись битами и байтами, позволяя тайно вмешиваться в 

любую точку земного шара. Такая война может быть полностью анонимной и совершенно 

недорогой. 

Аркилла также призывает к определенной порядочности, человечности в ведении 

войны [29]. Проявление человеческих отношений даже в вооруженном конфликте, как 

показывают приводимые им примеры реальной практики, дает в результате позитивные 

результаты. 

Аркилла видит проблему в столкновении сетей и иерархий, которую формулирует в 

виде следующих характеристик [30, p. 15]: 
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- иерархиям сложно бороться с сетями, 

- для борьбы с сетями также нужны сети, 

- тот, кто первым освоит хорошо сетевую форму, получит неоспоримые 

преимущества. 

В случае движения сапатистов, которое имело место в Мексике, правительству не 

удалось их просто уничтожить, поскольку они получили связь с международными 

неправительственными структурами. Тем самым сетевая структура сапатистов стала 

глобальной, а не локальной. Аркилла подчеркивает, что международные сети, которые 

борются за права человека, меняют информационную среду для государств-акторов [31, р. 

20]. 

Аркилла разделил информацию на два типа: процессную и структурную [32]. 

Привычная нам процессная занята передачей сообщений. Структурный подход к 

информации, отражающий ядерный характер информации, которая лежит в основе любой 

структуры, акцентирует ценности, цели и принципы. Это проблемы идентичности, 

значения и цели вне зависимости ото того, имеет ли место передача информации. Речь 

идет о знаниях (knowledge), а не о фактах (data), поскольку фактаж не определяет суть 

структуры. 

Еще в монографии 1999 года издания по ноополитике, посвященной американской 

информационной стратегии, Аркилла призывал смотреть как в сторону информационного 

структурирования, так и информационной обработки [19, p. 16]. При этом он выделял три 

информационных пространства: киберпространство, инфосферу и ноосферу. 

Ровно двадцать лет назад Аркилла предсказал и приход кибервойны [33]. Сегодня в 

качестве ее примера он приводит российско-грузинскую войну 2008 года [34]. Тогда 

движение танков было облегчено кибератаками на военное управление Тбилиси. В этом 

Аркилла видит повтор ситуации с возникшим 75 лет  пониманием роли 

авиабомбардировок во время испанской гражданской войны. 

Интересно, что по завершении холодной войны у Аркиллы возникает требование 

пересмотреть стратегию открытости, которая принесла Западу победу в холодной войне 

[35]. И хотя он сам занимается проблемой открытия закрытых обществ, делая это по 

отношению к Кубе, с точки зрения США ему представляется необходимость "закрытия", 

например, распространения новых технологий.  

Тематика его исследований достаточно разнообразна. Это и трансформация 

американской армии [36], это и изучение опыта иррегулярной войны [37]. В первой книге 

есть также глава об операциях влияния, а в последней, где он изучает повстанческий 

опыт, отдельные главы посвящены Денису Давыдову и Аслану Масхадову.  

В целом следует признать, что за более чем двадцать лет развития информационной 

сферы уровень войны знаний, заданный в работах прошлого (например, [38]), так и не был 

достигнут. Но поскольку тогда описывали далекую войну 2025 года, есть еще время 

достичь намеченных целей. Причем тогда говорили даже не о войне знаний (knowledge 

warfare), а о войне мудрости (wisdom warfare), то есть предполагался выход на еще более 

высокий уровень, тот, который у Аркиллы (а задолго до него у Вернадского) именуется 

ноосферой. То есть это уже даже не информационная, а "ноовойна". Вероятным 

прообразом ее можно считать холодную войну, поскольку перестройка, ставшая ее 

результатом, заменила советскую картину мира на альтернативную. Так что и ноовойна 

уже была представлена на нашей территории. И это то, о чем мы говорим, не как о войне 

информационной, а о смысловой. 

Как следствие, возрастает роль социальных наук. Причем некоторые ученые дают 

уже такую дифференциацию [39]: если вторая мировая война была выиграна при помощи 

естественных наук, то третья (холодная) - при помощи наук социальных. Тем более, что 

сегодня осуществляется переход к еще одному инструментарию - операциям влияния 

([40], см. также [3 -4]). А они уже полностью находятся в сфере социальных наук.  

При этом исследователи согласны, что на сегодня нет единого академического 
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подхода к проблеме информационных войн [41]. Получается, что расширение практики 

пока не привело к такому же росту теории. Будущее, вероятно, лежит в сочетании усилий 

академических работников и военных. Например, интересные новые результаты можно 

увидеть в британском Институте бихейвористской динамики (сайт - www.bdinstitute.org), 

который тесно работает с военными.  

Британские ученые заложили в свои исследования другую базу: направленность не 

на изменение отношений, а на изменение поведения. Они подчеркивают то, что изменив 

отношения, вы необязательно придете к изменению поведения, поэтому целью должно 

быть именно изменение поведения.  Четкая собственная база позволяет анализировать и 

критиковать информационные кампании других,в данном случае американцев [42 - 43]. 

Но и сама их модель находится еще в стадии формирования [44 - 45]. И это понятно, 

поскольку существует множество факторов воздействия. 

Их базовой позицией стало выделение трех видов коммуникации: информационной, 

отношенческой и поведенческой. Последняя как раз и направлена на продвижение 

конкретного заранее заданного поведения. В качестве примера они приводят даже 

президентскую кампанию Обамы "Change" ("Перемены"). В социальных медиа было 

запущено вирусное сообщение, которое призывало придти на ралли Обамы. поскольку это 

очень эмоционально захватывающее действие. Таким образом это стало интересным даже 

для тех,кто не является его сторонником или любит сидеть дома. И это изменило их 

поведение.  

Информационная война стала сегодня в центре политики, экономики и военного 

дела. "Мирные" применения этого инструментария давно вышли за пределы его военного 

использования. Принятие решений существует во всех областях и в случае конкурентного 

столкновения начинается борьба за единственность одного решения и против решений 

альтернативных.  
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Макаренко Є.А.* 

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ І ОПЕРАЦІЇ У МОДЕЛЯХ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Глобальна безпека як чинник міжнародних відносин, вплив якого має 

універсальний характер і врахування якого в діяльності міжнародного співтовариства та в 

зовнішній політиці окремих держав призводить до радикальних змін у поведінці акторів 

міжнародних відносин, до трансформації самої сутності проблеми безпеки після 

закінчення «холодної війни» і розпаду біполярної міжнародної системи, потребує 

концептуального перегляду принципів функціонування міжнародних та національних 

інститутів, що відповідають за безпеку, а також врахування в нових доктринах 

міжнародної безпеки інформаційної складової. Гострі суперечності глобальних процесів в 

інформаційній сфері зумовлюються прогресом високих технологій, спричинюють 

виникнення нових диспропорцій в глобальних масштабах: на основі інформаційних 

чинників з’явилася проблема «інформаційного розриву» між розвиненими країнами і 

країнами, що розвиваються. До нових міжнародних реалій безпеки відносять якісно нове 

бачення архітектури міжнародної безпеки під впливом подвійного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, маніпулювання, викривлення інформаційної 

реальності, деструктивне використання соціальних комунікацій, невизначеність правового 

поля інформаційної безпеки, інформаційний тероризм.  

Теоретичні і прикладні аспекти інформаційної безпеки знаходять якісне поєднання 

у моделях глобальної інформаційної безпеки, які охоплюють:  

1). Модель А – створення абсолютної системи захисту країни-інфолідера проти 

будь-якого виду наступальної інформаційної зброї, що зумовлює об’єктивні переваги в 

потенційній інформаційній війні, змушує інші країни шукати альянсу у військово-

інформаційних діях з країною-інфолідером.  При цьому можливе використання системи 

жорсткого контролю над інформаційними озброєннями противника на підставі 

міжнародних документів з інформаційної безпеки. Погляд на такий розвиток подій 

викладено у відомому дослідженні Дж. Ная та У. Оуенса "America’s Information edge 

strategy and force planning", 1996 р., в якому стверджується домінуюча роль США в 
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інформаційній революції, тобто у використанні надважливих засобів комунікації та 

інформаційних технологій (супутникового спостереження, прямого мовлення, швидкісних 

комп’ютерів, унікальних можливостей в інтегруванні складних інформаційних систем), у 

політиці стримування і нейтралізації традиційних воєнних загроз та нових  видів 

озброєнь. Стратегія міжнародної інформаційної безпеки з точки зору геополітичних 

інтересів США полягає у впровадженні моделі «інформаційної парасольки» на основі 

взаємовигідного обміну інформацією різного характеру (переважно військового) для 

підтримання міжнародного миру, для становлення демократичних систем в інших країнах 

світу, для попередження регіональних конфліктів, для протидії новим загрозам 

глобального масштабу.  

2). Модель В – створення значної переваги держави – потенційного ініціатора 

інформаційної війни в наступальних видах озброєнь, у знешкодженні систем захисту 

держави-противника засобами інформаційного впливу; координація дій із союзними 

державами з використаннями визначених засобів інформаційної зброї. Практичне втілення 

другої моделі спостерігається в перебігу інформаційної операції "Союзницька сила" (1999 

р.), яку США та країни-члени НАТО здійснили проти Союзної Республіки Югославії. 

Більшість експертів, що аналізували конфліктну ситуацію, підкреслюють 

формування безпрецедентної за масштабами системи управління інформаційними 

потоками для проведення військових операцій (спроможність надавати розвідувальну 

інформацію безпосередньо кожному з учасників бойових дій), масованих 

пропагандистських кампаній з широким спектром інформаційних методик (від технологій 

PR для формування сприятливої світової громадської думки, вибіркового інформування із 

заданим ефектом сприйняття контенту до всебічної дискредитації політики противника, і 

навіть відвертої дезінформації світової громадськості), спрямованого інформаційно-

психологічного впливу (основні завдання психологічних операцій здійснювали 

спецпідрозділи армії США, які брали участь у всіх міжнародних інформаційних операціях 

останньої чверті ХХ століття), потужного використання Internet та комп’ютерного 

протиборства для модифікації національного інформаційного простору і контролю за 

інфоінфраструктурою колишньої Югославії. Нові стратегії і тактика проведення 

інформаційних операцій, продемонстровані США та їх союзниками по НАТО на 

Балканах, засвідчили як потужність інформаційних озброєнь розвинутих країн, так і 

необхідність міжнародного вирішення проблеми інформаційної безпеки.  

3). Модель С – наявність кількох країн – інфолідерів та потенційного 

інформаційного протиборства між ними, визначення фактору стримування експансії 

інформаційних загроз, забезпечення в перспективі домінування однієї з держав у сфері 

міжнародної інформаційної безпеки з можливостями значного впливу на глобальне 

інформаційне середовище та переважного права вирішення проблем глобального 

світового порядку. У військовій доктрині збройних сил США  на кінець ХХ і на 

перспективу ХХІ століття визначено дві складові театру воєнних дій – традиційний 

простір і кіберпростір, основними об’єктами якого стали інформаційна інфраструктура і 

психологічна сфера  потенційного противника. На сучасному етапі експерти США 

відзначають, що стратегію різних видів інформаційних операцій, спрямованих проти 

країни, планують і здійснюють більше 20 країн світу, а конфронтуючі зі США держави 

включають інформаційну війну у свої воєнні доктрини.  

4). Модель D – всі конфліктуючі сторони використовують транспарентність 

інформації для формування ситуативних альянсів, для досягнення переваг локальних 

рішень, які спроможні заблокувати технологічне лідерство, для використання 

можливостей інформаційних озброєнь на окремих територіях з метою організації 

внутрішнього конфлікту між опозиційними силами (політичні, сепаратистські, 

міжнаціональні конфлікти) для проведення міжнародних антитерористичних 

інформаційних операцій. Практичне втілення моделі простежується в перебігу 

ідеологічної операції «Perestroika» (1980-1990 рр.), яка підтвердила стратегію глобальних 
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інформаційних операцій США у забезпеченні лідируючих позицій в системі міжнародної 

безпеки та світової політики. США, вплинувши на ідеологічні основи СРСР, вивели з 

війни за світову гегемонію державу – основного конкурента Америки, а наступні 

інформаційно-психологічні операції та політичні рішення були щодо пострадянських і 

постсоціалістичних країн були спрямовані на встановлення західної моделі демократії у 

нових суверенних державах Центральної та Східної Європи. Відомі також інформаційні 

операції проти  політичних режимів на Гаїті, в Афганістані, Індії, Індонезії, Африці та на 

Близькому Сході. У рамках міжнародної антитерористичної операції "Помста" 

(Афганістан, 2001 р.) США мали намір нейтралізувати і знищити всю терористичну 

мережу, яка загрожує Америці і решті цивілізованого світу і переконати певні режими, що 

підтримують політику тероризму в тому, що така стратегія не відповідає їх власним 

інтересам. США задоволені реакцією світової спільноти та політичних лідерів більшості 

країн на пропозиції щодо глобальної боротьби з тероризмом. Модель інформаційної війни 

проти режиму Талібан включала проведення психологічної операції в інформаційному 

просторі Афганістану з одночасним блокуванням національних радіостанцій, поширенням 

пропагандистських матеріалів з уривками з Корану, розрахованих на протидію закликів до 

джихаду та формування у суспільній свідомості відчуття невідворотної перемоги 

антитерористичного альянсу в ході операції «Помста». 

 5). Модель Е – кіберпротиборство конфліктуючих сторін, практичне втілення 

якого знаходимо у здійсненні збройної операції НАТО «Союзницька сила», коли було 

застосовано засоби впливу проти інформаційної інфраструктури Югославії, проурядових 

мас-медіа, систем формування громадської думки – від бомбардування телерадіостанцій, 

жорсткого контролю національного інформаційного простору, заборони на мовлення в 

аналоговому форматі до заміни і виведення інформаційного простору за межі 

національної території за допомогою технологій Інтернет і створення нової інформаційної 

реальності для національної спільноти. Під час операції «Союзницька сила» у відповідь на 

бомбардування інфраструктури Югославії сербські хакери заблокували за допомогою 

атаки ping of death офіційний сервер НАТО, інші військові та урядові сайти країн-членів 

Альянсу повідомленнями з макровірусами, що підтвердило прогнози про перенесення 

військових операцій у кіберпростір, на рівень інформаційного протиборства. Керівництво 

Югославії розсекретило через мережу Інтернет інформацію про американську спеціальну 

операцію «Корені», якою планувалася етнічна та воєнна дестабілізація на Балканах з 

метою закріплення тенденції незворотних змін на посттоталітарному просторі 

6). Модель F – протиборство світової спільноти та міжнародної організованої 

злочинності (терористичних угруповань), здатної контролювати перебіг політичних, 

економічних, суспільних і, зрештою, цивілізаційних процесів. Можливість такої моделі 

передбачена в аналітичному дослідженні Національної ради розвідки США «Mapping the 

global future» – 2020 у сценарії  «Коло страху», який є найбільш песимістичним сценарієм 

майбутнього світової спільноти. До макої моделі можна віднести акції секти «Аум 

Сінрікьо», яка працювала над створенням електромагнітних імпульсних «гармат», що 

здатні вивести з ладу комп’ютерні системи, проводила експерименти щодо створення 

нових небезпечних мережевих вірусів, а також залучала нових прихильників своєї секти з 

використанням Інтернету. На початку 2003 року заявила про себе й організація «Група 

арабського електронного джихаду», яка збиралася знищити всі ізраїльські й американські 

Інтернет-сайти, а також всі інші сайти, які не відповідають ідеологічним і релігійним 

настановам організації. Активісти організації «Хамас» у США координують діяльність 

бойових угруповань у секторі Газа та на західному березі ріки Йордан, підтримуючи з 

ними зв’язок електронною поштою або в Інтернет-чатах, що дає змогу знижувати витрати 

на зв’язок, отримати додаткову можливість для подальшої децентралізації діяльності, що 

ускладнює боротьбу з кібертероризмом.  

Відтак, феномен міжнародної інформаційної безпеки обумовлюється стратегічною 

спрямованістю інформаційних озброєнь проти критично важливих структур 
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життєдіяльності і функціонування міжнародного співтовариства, визнання інформаційних 

озброєнь як нового глобального виду зброї масового ураження, катастрофічного за 

наслідками свого застосування (деякі дослідники називають інформаційні озброєння 

«інформаційним апокаліпсисом»), необхідністю створення міжнародного механізму 

протидії і попередження глобальних інформаційних війн в рамках політичної компетенції 

ООН, регіональних міжнародних організацій з проблем безпеки та оборони, політичних 

рішень на національному рівні. 

 

 

Даниленко С.І.* 

УПРАВЛІННЯ СПРИЙНЯТТЯМ РЕАЛЬНОСТІ: МЕДІАКОМУНІКАТИВНІ 

МЕТОДИ ТА ВИМІРЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Сьогодні для фахівця, що працює у сфері управління суспільними процесами, на 

відміну від його колег, яким доводиться керувати технологічним ланцюжком, скажімо, у  

виробництві автомобілів чи смартфонів, вкрай необхідним є пошук відповіді на питання: 

настільки ефективними є їх технологічні рішення комунікативного характеру, який рівень 

якості їх продукції у відсотках на одиницю випущеної продукції (інформаційну 

кампанію). Це за тієї умови, що замовнику результати бажано подавати у кількісних 

вимірах. Для медійника, спіндоктора, політтехнолога, соціального психолога, загалом 

аналітика у сфері керування соціальними настроями й запитами це питання стає 

ключовим для визначення конкурентоспроможності, а відповідно й ринкової 

затребуваності. На що, власне, вказують і провідні фахівці з комунікативних технологій, 

зокрема Г.Поцепцов. За його словами, «50 математиків, працюючи порізно над однією 

проблемою, дадуть одну, майже ідентичну відповідь. Водночас, представники 

гуманітарних спеціальностей запропонують 50 різних варіантів рішення, то нащо 

звертатися до ще одного, аби отримати 51 варіант»? 

Зрозуміло, що спеціалісти із соціального управління вже давно взяли на озброєння 

методи природничих наук, аби результати їх діяльності, висловлюючись метафорично, 

можна було б порахувати на пальцях. Хоча обрахувати поведінку металевої заготовки під 

час її нагрівання у безповітряному просторі чи потужність транзистора виявляється куди 

простішим, ніж власне сприйняття навколишнього світу та відчуття від цього. Хоча 

спроби виміряти відчуття «насолоди від життя», інакше щастя набули системності з 

ознаками математичного рівняння [1].  

Слід зауважити, що наука управління суспільними настроями є не менш древньою, 

ніж примітивна арифметика, а можливо, з’явилася одразу по тому, як людина навчалася 

рахувати до двох. Бо одразу після усвідомлення факту – я вже не один/одна – доводиться 

шукати відповідь: у якому напрямі підемо й чим займемося. Тому за багато років 

гуманітарним науковими товариством були напрацьовані власні інструменти та методи, 

які приносили цілком зримі результати, хоча їх і важко було спочатку подати у кількісних 

показниках. А щоб бути більш переконливим, деякі прийоми, як то моделювання, нарівно 

використовуються як у роботі із соціальними процесами, так і у дослідженні питань 

неживої природи.  

У рамках проведення першої Міжнародної зимової  школи ІМВ, а саме під час 

модуля «Інформаційні технології: методи, інструменти, технології» для моделювання 

процесу управління сприйняттям реальності була запропонована наступна модель: 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ (ФОРМАТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО) = 

                                                      
*
 доктор політичних наук, доцент кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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ТЕКСТ+ЗОБРАЖЕНН+ЗВУК = ЗМІСТ х (ЧАС+ПРОСТІР = КОНТЕКСТ) = ФРЕЙМ 

(СЕНС) х КАНАЛ = ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ. Ми виходили з того твердження, що саме 

цільова аудиторія, глибина опанування її «щастям» визначає ефективність 

комунікативних зусиль. Користуючись, нагодою, що на модулі спеціальності МІ зібралися 

представники більшості регіонів нашої країни, а також гості із країн Західної Європи, ми 

розглядали нашу аудиторію як «стихійно дібрану фокус-групу, яка має професійний 

інтерес та базові знання у питанні застосування методів комунікативного впливу із 

заздалегідь визначеною метою». У якості методів управління сприйняттям реальності, які 

ми планували тестувати, було обрано методи впливу за класифікацією Інституту аналізу 

пропаганди США (Institute for Propaganda Analysis 1937 – 1941).  

Йдеться про такі методи, які були інтерпретовані наступним чином: «наклеювання 

ярликів», «посилання на авторитети», «аксіоматичності доказів», «народності», «стадного 

почуття», «красивих загальних фраз» і «тасування карт» [2]. На наш погляд, це базові 

методи, вони слугують матеріалом для подальших модифікацій, що їх ініціатори 

інформаційних кампаній варіативно та у довільному поєднанні застосовують в залежності 

від актуальних параметрів історично-соціальних ситуацій та цілей замовника, а саме 

обраних ним цільових груп.  

Об’єктом лабораторного (аудиторного) дослідження став яскравий приклад 

політичної сатири, кіноверсія роману американського письменника Ларрі Бейнхарта 

(Larry Beinhart)  «Американський герой» («American Hero») під красномовною назвою 

«Дурисвітство» («Wag the Dog»). Те, що цей витвір художньої уяви автора має цілком 

реальне підґрунтя свідчать одразу кілька фактів як недавньої американської політичної 

історії (Білл Клінтон та Моніка Ленінські), так і «збіги» між епізодами з книги/фільму та 

«інформаційними рішеннями» з актуального українського політичного життя [3,4].  

Мета експерименту полягала у тому, щоб у рамках змодельованої ситуації (сюжет 

фільму) на базі фокус-групи (слухачі) протестувати ефективність застосування 

комунікативних методів управління сприйняттям реальності та у кількісному вимірі 

визначити, який із них потенційно може бути застосований максимально часто на 

практиці форматування майбутнього. Відповідно можна було б отримати результати 

кількісного аналізу щодо методу, який з погляду учасників фокус-групи потенційно може 

бути застосований з меншою вірогідністю. Таким чином, слухачі виступали одразу у двох 

ролях: по-перше, як ті, хто є об’єктом впливу, а, по-друге, як ті, хто ідентифікує момент 

застосування того чи іншого методу впливу, фіксуючи його частотність. При цьому, як 

зазначалося вище, кіно стає відображенням сучасного реального життя, де шляхом 

управління інформацією реалізуються завдання з проектування майбутнього, у нашому 

випадку – результатів президентських перегонів. 

Якщо коротко, то результати підрахунку епізодів, де було вказано на застосування 

одного із методів, до 90 відсотків учасників експерименту вказали на метод «загальних 

красивих фраз». Дещо менший урожай зібрав близький до нього метод «навішування 

ярликів». Водночас найменше відсилань було до методу, який ми називаємо «тасування 

карт». Мабуть через те, що він найбільш копіткий у питаннях підготовки та реалізації, 

вимагає додаткової уваги та чіткої дії усіх підрозділів, що задіяні у процесі форматування 

реальності.   

Якщо давати якісну оцінку таким результатам нашого навчального експерименту, то 

він цікавий з того погляду, що дає обґрунтування тому феномену сучасного політичного 

життя, який ми звикли називати «популізм». Це стає ще одним підтвердженням, що у 

політичній культурі суспільства, що не має історично сформованих запобіжників й 

імунітету від надмірного впливу комунікативних технологій на громадсько-політичне 

життя діячі популістського штибу визначають стиль політичного управління країною. А 

це, як свідчить, скажімо, досвід держав, що їх називають молодими демократіями, не є 

ефективним інструментом довготривалих та глибинних трансформацій.  
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Добржанська О.Л.* 

ІСТОРІЯ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ТА БАЗОВІ МЕТОДИ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ 

 

Термін «пропаганда» (від лат. «propaganda») має багато тлумачень, його пояснення 

з’являється ще у відомому і авторитетному енциклопедичному словнику Фрідріха 

Брокгауза та Іллі Єфрона (1898 рік), де автори демонструють момент переходу від 

пануючої релігійної пропаганди в епоху традиційного суспільства до політичної 

пропаганди, що почала свій розвиток в епоху Великої французької революції і стала 

домінуючою ознакою модерну[1]. 

Велика радянська енциклопедія, яка свого часу теж вважалась надійним джерелом 

інформації для всього радянського простору, тлумачила поняття пропаганди як: 

«розповсюдження політичних, філософських, наукових, художніх та інших поглядів та 

ідей з метою їхнього запровадження в суспільну свідомість і активізації масової 

практичної діяльності.[2]» Досліджуючи інформаційні війни в міжнародних відносинах 

варто розумітись на всіх напрямках і типах пропаганди та ця доповідь присвячується 

політичній пропаганді як особливій сфері міжнародних відносин. 

Пропаганда політична завжди має стратегічну мету та набір тактичних цілей, для 

досягнення яких пропаганда фільтрує інформацію, відкидає деякі важливі факти або 

спотворює їх, намагається відвернути увагу від інших джерел інформації і представляє 

події таким чином, щоб вплинути на свідомість цільової аудиторії та розповсюдити певну 

ідеологію. В зовнішньополітичних цілях пропагандистські компанії використовувались 

завжди та процес інституціоналізації та становлення офіційного урядового апарату 

зовнішньої пропаганди співпав з Першою світовою війною, коли було створено 

Союзницький міжнародний комітет – координаційний орган, у якому зосереджувалися 

об’єднані пропагандистські зусилля країн Антанти проти Німеччини та її союзників. В 

цей період в Німеччині за пропагандистську роботу офіційно відповідало Військове 

відомство друку, в Англії - Міністерство інформації та Департамент пропаганди проти 

супротивника[2]. В США цими питаннями успішно займався Комітет громадської 

інформації, пізніше його Голова американський політик та журналіст Джордж Кріл 

присвятив цим подіям свою книгу «How We Advertised America» (1920 р.), де висвітив 

особливості американської політичної пропаганди.  

СРСР також не було виключенням щодо намагання інституціоналізувати  

пропаганду, відома практика пропагандистської діяльності Агітпропу СРСР (1917-1991 

рр.), відділу агітації і пропаганди при ЦК ВКП(б) (в подальшому ЦК КПРС) та місцевих 

комітетів в СРСР. Також цікавий факт створення за ініціативою ЦК РКП(б) у 1923 році 

Спеціального міжвідомчого Бюро з дезінформації, пізніше схожі структури були і в КДБ 

СРСР.  

                                                      
*
 кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

http://www.happyplanetindex.org/
http://www.physics.smu.edu/~pseudo/Propaganda/ipatypes.html
http://www.president.gov.ua/news/30033.html
http://www.president.gov.ua/news/29703.html
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В подальшому традиції пропагандистської роботи в країнах успадкували: 

Імперське Міністерство народного просвітництва і пропаганди (Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda) Німеччини (1933-1945 рр.), Інформаційна агенція США 

(USIA) (1953-1999рр.) та інші структур і організацій, так пропаганда, як невід'ємний 

елемент зовнішньої політики, набула офіційного статусу і панувала в системі 

міжнародних відносин все ХХ ст. 

Активний розвиток демократії як в Америці так і в Європі підштовхував уряди 

поступово відмовлятися від методів прямого примусу та тиску, а формування виборчої 

системи влади спонукало до пошуку нових методів впливу, що утворило  неабиякий 

попит на пропагандистські технології та дослідження засобів масової інформації як 

основного каналу розповсюдження цього ресурсу. Політики та бізнесмени почали 

вкладати гроші в науку, ставлячи перед неї задачі дослідити специфіку психологічного та 

інформаційного впливу на громадську думку.  

Першими, хто активно розпочав наукові розвідки в цьому напрямку були 

біхевіористи та біхевіоралісти, саме їх дослідженням ми завдячуємо розвитку потужного 

наукового напрямку. Предметом свого аналізу представники цих підходів визначали 

людську поведінку і в своїх дослідженнях намагались пояснити аспекти політичного 

процесу, що пов'язані з нею, наприклад, голосування на виборах чи участь в інших 

формах політичної активності, у тому числі й у неконвенціональних формах 

(демонстрації, страйки та ін.). Ініціаторами розвитку цього напрямку були представники 

Чиказької школи американської політичної науки, серед яких Б. Берельсон, 

П. Лазерфельд, Г. Лассуел, Ч. Мерріам, Л. Уайт та інші. 

Науковою школою, яка спрямувала свої дослідження в напрямок вивчення 

пропаганди, стала американська школа Гарольда Дуайта Лассуела, автора багатьох робіт з 

цієї тематики, зокрема: «Техніка пропаганди у світовій війні» (1927 р.),  «Психопатологія і 

політика» (1930 р.), «Світова політика й особиста ненадійність» (1935 р.), «Демократія за 

допомогою суспільної думки» (1941 р.), «Аналіз політичної поведінки» (1947 р.), за його 

визначенням пропаганда є «менеджмент колективних відносин за допомогою маніпуляції 

суспільними символами». Саме авторству його наукової школи належить виділення трьох 

видів пропаганди: «білої» (пропагандист відкрито називає себе і дозволяє пов'язувати 

пропагандистські тексти зі справжнім джерелом); «сірої» (для поширення 

пропагандистських матеріалів використовуються спеціально створені джерела або 

забезпечується просування матеріалів у незалежних ЗМІ); «чорної» (інформація 

поширюється від імені третьої особи, наприклад підпільної організації). 

Для біхевіористів поведінка, в тому числі і політична, залежить від впливу 

зовнішнього середовища та ґрунтується на базовій формулі «стимул-реакція». З цього 

приводу Нобелевський лауреат і засновник найбільшої російської школи з фізіології Іван 

Петрович Павлов зазначав, що умовний рефлекс це відповідь не на саму дію, а на сигнал 

про цю дію.  Саме цей підхід і дозволив біхевіористам на початку порівнювати роль 

засобів масової інформації з «магічними кулями», що формують суспільну думку. Правда 

такий підхід досі швидко змінила модель «розважливі громадяни», яка більш критично 

розглядала роль засобів масової інформації в пропаганді та рекламі.  

Важливою подією в дослідження пропаганди як засобу впливу на суспільну думку 

стало створення у 1937 в США році Інституту аналізу пропаганди (Institute for Propaganda 

Analysis, 1937-1942 рр.), головною задачею якого було не розробка нових методів впливу 

на суспільну свідомість, а доведення до громадськості розуміння загрози деструкції 

ідентичності, як наслідку пропагандистських кампаній. Результати роботи Інституту були 

викладені в книжках: «The Fine Art of Propaganda», «Propaganda Analysis», «Group Leader's 

Guide to Propaganda Analysis», «Propaganda: How To Recognize and Deal With It», а вісім 

прийомів пропаганди, що були розкриті і проаналізовані стали вже хрестоматійними та 

наводяться в усіх сучасних підручниках з реклами та зв’язків з громадськість, це 
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• name calling «наклеювання ярликів» - націлений сформувати асоціювання людини 

(ідеї…) з негативним символом; 

• transfer «перенос» - використання образу або об'єкта, який викликає повагу і 

шанування у публіки для того, щоб підтримати або розкритикувати людину 

(ідею…); 

• testimonial «рекомендація» - полягає в пропозиції підтримати щось (чи когось), 

оскільки це підтримують відомі люди;  

• fear appeal «апеляція до страху»; 

• plain-folks «прості люди» - зображення політичної фігури як «простого 

представника народу»; 

• bandwagon effect «ефект фургона з оркестром» - ефект приєднання до більшості; 

• glittering generalities «блискавичне узагальнення» - риторичний прийом 

переконливого наведення доводів, що занадто загальні і як правило не мають 

відношення до проблеми; 

• euphemism «евфемізм» - використання пом'якшуючих формулювань для 

приховування реального негативного змісту фактів. 

Пізніше радянськими, німецькими, французькими та американськими фахівцями 

були розроблені, класифіковані та випробувані різноманітні пропагандистки прийоми та 

методи, що переважно спирались та маніпулятивні технології і якщо додати до 

попереднього переліку: 

• red herring «відволікання уваги», активізація сенсаційної інформації з ціллю 

відвернути увагу від важливої, але невигідної для зацікавленої сторони інформації; 

• створення міфів, сучасна історія більш схожа на політологію і є результатом 

інтерпретації подій зацікавленою стороною, в основу такою інтерпретації часто 

вкладається соціокультурний міф, що значно посилює ефект впливу; 

• створення та розповсюдження чуток та пліток; 

• поширення дезінформації та дезорієнтації; 

• напівправда, вважається що коли з актуалізованої інформації 80% є правдою, то 

20% неправдивої інформації аудиторія не розпізнає.  

то на думку автора цей перелік є повним і фактично перекриває базові методи 

пропаганди, а їх решта, що наводяться авторами, є відповідна послідовність, комбінація 

чи поєднання. В арсеналі сучасних маніпуляторів існує багато різних методів, деякі з цих 

технології розраховані на психологічні, а деякі на фізіологічні особливості сприйняття 

інформації людиною. Сучасні методи маніпуляції ретельно сплановані, та гарно 

замасковані, тому не кожна людина, а іноді і ціла спільнота  не здогадується, де 

починається і коли закінчується пропаганда. Маніпулятивні прийоми спрямовані на 

створення певного емоційного настрою і психологічних установок аудиторії. Ідеї, що 

проникають у свідомість людей, взаємодіють з їхніми почуттями, емоціями, настроями, 

традиціями, та волею. Маніпулювати людьми неможливо без замовчування одних фактів 

та акцентування уваги на інших, публікацій повідомлень сумнівного змісту, збурення 

аудиторії, втручання в особисте життя людей, збору та оприлюднення компрометуючих 

матеріалів, всього того, що деструктивно впливає на життєві пріоритети, та політичні 

уподобання людини, породжуючи в її свідомості не властиві їй ідентифікації, 

спотворюючи її дійсну ідентичність.  

На сучасному етапі, коли цивілізований світ схиляється до методів публічної 

дипломатії, зовнішньополітична пропаганда через асоціації з фашистським і 

комуністичним режимами, як технологія, набула негативного сприйняття світовою 

громадськістю, але її методи продовжують використовувати в інформаційних війнах та 

спеціальних психологічних операціях 
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СВІТОВІ ФІНАНСИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

       Світові фінанси – це специфічна форма суспільних відносин, яка характеризується 

глобальним  характером діяльності суб’єктів відносно певного типу фінансових активів із 

особливими масштабами разового обсягу транзакцій. Саме світові фінанси, як сфера 

перетину економічних інтересів  агентів  із різних національних юрисдикцій, відобразили 

у своєму стрімкому розвитку зміни економічної парадигми середини ХХ століття. Події,  

зумовлені завершенням «де факто» ери Золотого стандарту  у 1929 році на тлі розгортання 

Великої депресії у США,почали швидко змінювати «обличчя» світу як в політичному, так 

і в економічному аспектах. Принципи функціонування системи міжнародних валютних 

відносин, закладені у Бреттон-Вудську  угоду 1944 р., вже через двадцять років вступили 

у конфлікт із наслідками своєї реалізації на фоні невідповідності тенденціям і обсягам 

світової торгівлі. Відкрита економіка і регульований зв’язаний обмінний курс 

національної валюти виявились несумісними категоріями сучасних МЕВ.  

Друга половина ХХ ст. стала визначним періодом у розвитку всього людства із 

зламом багатьох стереотипів майже усіх рівнів і форм  суспільних відносин.  Сфера 

міжнародних валютно-кредитних відносин спочатку стала інструментом подолання 

глобальних диспропорцій економічного розвитку світу та зменшення фінансових ризиків 

із переформатуванням функцій основних регуляторів. Але об’єктивний характер змін 

суспільно-економічного і технологічного порядку 1960-1970 рр. кардинально змінив 

стратегії учасників на міжнародних ринках щодо перерозподілу фінансових ресурсів. 

Поява  СДР у 1969 р., Смітсонівська угода 1971 р.,   нафтові кризи 1972 та 1979 рр., поява 

біржових контрактів на валютні ф’ючерси і опціони (1972 р.), утворення NASDAQ 

(1971р.) , перехід до системи плаваючих обмінних курсів (1976 р.) – це, далеко неповний, 

перелік подій, які вплинули на сучасне розуміння категорії світових фінансів. 

 Саме фінансові потрясіння і технологічні новації зазначеного періоду зумовили 

появу нового класу фінансових активів та удосконалених інвестиційних стратегій. 

Абсолютно новим джерелом прибутку і, відповідно, напрямком активізації спекулятивної 

діяльності суб’єктів міжнародних фінансів став FX-market. Стрімкі темпи розвитку даного 

сегменту міжнародних фінансів пояснюються збільшенням обсягу валютних операцій в 

умовах глобалізації економіки, наслідками валютної лібералізації щодо обмежень по 

поточним та капітальним рахункам платіжного балансу, удосконаленням банківських та 

інтернет-технологій. Динаміка розвитку ФОРЕКС ринку за показником добового обсягу 

торгівлі є найбільш вражаючою рисою сучасних світових фінансів. Адже, від 5 млрд. 

амер. доларів у 1977 р відбулось зростання до позначки у 5,3 трлн.амер.доларів наприкінці 

2013 р. Добовий обсяг операцій на FX-market перевищує добовий обсяг операцій на 

міжнародному ринку акцій у 12 разів, а добовий обсяг угод на NYSE – у 50 разів. Річний 

обсяг угод на ринку ФОРЕКС майже в 10 разів перевищує світовий валовий продукт. 

Рельєфною тенденцією після кризового періоду для FX-market   стала зростання обсягу 
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угод, укладених інституціональними інвесторами: їх частка зросла  до  42%, (збільшення 

до $1.9 трлн.  (квітень 2010 р.) з $1.3 трлн. у квітні 2007.)  

Відповідно до нових джерел прибутків, які стали можливими завдяки  більш 

ризиковим стратегіям і фінансовим можливостям суб’єктів, системною ознакою світових 

фінансів стали кризові явища. Загальною рисою фінансових криз останніх 20 років є 

глобальний характер. Особливості і масштабність проявів сучасної світової фінансової 

кризи пояснюються зміною норм регулювання для класичних суб’єктів фінансових 

ринків, зростанням фінансових складників у переліку ризиків поточної діяльності 

останніх, і ,як наслідок, появою інших важливих учасників та розвитком ринків 

принципово нових фінансових інструментів. 

Слід констатувати, що найбільш значні пертурбації, які стали результатом втілення 

технологічних інновацій, відбулись на ринку цінних паперів. Професійні учасники ринку 

у своїй діяльності почали застосовувати нові технології, які дозволили розширити спектр, 

поліпшити якість та зменшити цінову складову послуг, що пропонуються інвесторам. 

Використання новітнього ком’ютерного приладдя в альтернативних торговельних 

системах відкрило можливість останнім здійснювати функції, які були традиційно 

притаманними офіційним фондовим біржам. Як зазначив професор Терренс Ф. Мартелл, 

один з провідних фахівців у галузі ф’ючерсного ринку, “… технологія впливає і буде 

надалі впливати на те, яким чином ордери надходять до системи, яка забезпечує 

виконання угод, незалежно від того, чи приймає участь у даному процесі людина, чи ні.”1 

Адже при сучасному рівні розвитку технології фізичне місце розташування технічного 

центру, який є організатором накопичення та виконання ордерів торгівців, або клірингової 

корпорації має набагато менше значення, ніж у минулому. Саме стрімкий розвиток 

альтернативних торговельних систем на якісно новому рівні став причиною зміни 

механізмів у торгівлі цінними паперами та загострення конкурентної боротьби серед 

учасників, що зумовило нові підходи до визначення концепції регулювання фондовим 

ринком. Таким чином, у процесі  сучасного протистояння двох форм торгівлі – за 

допомогою електронних систем та традиційної торгівлі “на підлозі”- вирішується питання 

збереження за біржами їх ролі організаторів торгівлі взагалі. 

Наслідки феноменального зростання активів інституціональних інвесторів протягом 

30 останніх років ХХ століття носять соціально-економічний характер. У широкому 

розумінні інституціональні інвестори-це фінансові посередники будь-якого типу. Для 

формалізації викладення фактичного матеріалу слід відзначити, що поняття 

“інституціональні інвестори” на практиці застосовується до таких фінансових організацій  

як пенсійні та взаємні фонди, страхові компанії, частково-інвестиційні банки. Інститут 

“інституціональних інвесторів” суттєво вплинув на розвиток ринку цінних паперів у 70-х 

роках минулого століття. Саме ці фінансові посередники стали домінувати у торгівлі 

цінними паперами і збільшили масштаби угод з ними. 

 У практичній діяльності інституціональних інвесторів важливе значення мають 

операційні витрати, які залежать від різниці цін купівлі та продажу, ефекта впливу на ціну 

і розміру комісійних. Окремим результатом пошуку шляхів оптимізації інвестиційного 

бізнесу з боку даних фінансових організацій стала поява нових видів ринків цінних 

паперів. Зокрема, нормативні положення стосовно стягнення фірмами з місцем на Нью-

Йоркській фондовій біржі комісійних за проведення операцій з акціями, занесеними в 

лістинг цієї біржі, на початку 70-х років створили суттєві перешкоди у діяльності 

інституціональних інвесторів на фондовому ринку. Оскільки для даного типу фінансових 

посередників стало властивим проведення торгових операцій з великими партіями цінних 

паперів, розмір сплати комісійних міг перевищувати   граничні витрати по укладанню 

таких угод. Надання інституціональним інвесторам більш дешевих брокерських послуг з 

боку фірм, які не мали місця на Нью-Йоркській фондовій біржі, сприяло виокремленню у 
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позабіржовій торгівлі поняття “третій ринок”. Більш широке розуміння даного терміну 

включило в себе торгівлю зареєстрованими на традиційній біржі цінними паперами за її 

межами. 

        “Четвертий ринок”, на якому інституціональні інвестори укладають угоди 

безпосередньо між собою, без участі брокера та біржі, виник як спосіб значного 

зменшення куртажу брокерських фірм. В основу функціонування “четвертого ринку” було 

покладено створену у 1969 році електронну систему торгівлі акціями “Інстінет” 

(абревіатура від Institutional Network Corporation). Ця система одночасної купівлі та 

продажу цінних паперів дозволила інвесторам укладати угоди між собою за сплату 

комісійних, розмір яких складав лише незначну частину винагороди за аналогічні послуги 

брокерським фірмам.  У порівнянні з традиційними методами торгівлі системи одночасної 

купівлі та продажу надали інституціональним інвесторам наступні переваги: 1) 

анонімність учасників угоди, що захищає інвесторів від протидії з боку інших інвесторів 

або ділерів; 2) можливість торгівлі цілими портфелями цінних паперів, яка є більш 

придатною для інституціональних інвесторів у порівнянні із методом здійснення угод з 

портфелем цінних паперів частинами; 3) низькй рівень операційних витрат на виконання 

угод, який створив дешевий механізм торгівлі портфелями цінних паперів.    

     Загострення конкурентної боротьби на ринку брокерських послуг, що стало 

наслідком ліквідації законодавчого захисту системи фіксованих комісійних у 1975 році 

(прийняття поправок до “Закону про цінні папери”, які дозволили брокерам 

запроваджувати розмір комісійних за власним розсудом) паралельно із зростанням ролі 

інституціональних інвесторів вплинули на розширення діяльності “четвертого ринку”. 

Таким  чином, у 1987 році на американському ринку розпочали своє функціонування ще 

дві системи однчасної купівлі та продажу цінних паперів. Перша - POSIT, керована 

компанією Investment Technologies Group (філіал брокерської фірми   Jefferies  & 

Company) та консалтінговою компанією BARRA, а друга – система Crossing Network, 

керована компанією  Instinet2. Схеми роботи цих двох систем були засно вані на 

однакових прнципах, відрізняючись часом проведення торгових сесій та базовими 

критеріями при встановленні ціни угод, що і визначало коло їх передплатників. Значні 

зміни у способі торгівлі цінними паперами, що відбулись внаслідок появи “квазі-бірж”, 

обумовили рішення Комісії з цінних паперів та бірж США переглянути концепцію 

регулювання фондового ринку. Активізація діяльності інституту електронних 

комунікаційних систем суттєво змінила правила гри на фондовому ринку. 

Функціонування Національної  системи фондових ринків у США завжди базувалось на 

дотриманні принципів централізації, ліквідності та конкуренції. Альтернативні 

торговельні системи певний час лишались за межами національної ринкової системи та 

регулятивного середовища. Таким чином, це спричинило дискримінаційні умови для 

традиційних інвесторів та можливість цінових маніпуляцій. Норми законодавства стали 

адекватними поточній ситуації, коли 21 квітня 1999 року в силу вступили нові Правила, 

розроблені Комісією з цінних паперів та бірж. Згідно нових Правил, ECN може бути 

зареєстрована у якості електронної фндової біржі, а саме визначення  “біржі” (Правило 3b-

16) було змінено. У новій інтерпретації термін “біржа” означає будь-яку організацію, 

асоціацію або групу осіб, яка: 1)стикує між собою ордери багаточисельних покупців та 

продавців; 2) застосовує чіткі імперативні норми (шляхом надання можливостей для 

торгівлі або за допомогою встановлених правил), на основі яких ці ордери взаємодіють 

один з іншим, а покупці та продавці, які розмістили дані ордери, погоджуються 

дотримуватись цих умов при укладанні угод. 

 За останні тридцять років інституціональні посередники збільшилися у розмірах і 

перетворились на важливу ознаку розвитку міжнародних фінансів. У 2007 році було 
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оприлюднено ревю  Банку міжнародних розрахунків, в якому зазначалось, що станом на 

2003 рік загальні світові активи комерційних банків, обраховані в доларах США, 

становили  49 трильйонів у порівнянні до 47 трильйонів активів, які знаходились в 

управлінні   інституціональних інвесторів. Важливо, що усі ці установи тримають 

залишки грошових коштів і потребують безпечних форм зберігання [3,5]. 

Наразі фінансові системи найрозвинутіших економік світу підтримуються ринком 

РЕПО-угод.  Сек’юритизація та шоттермізм  в інвестиційних стратегіях ключових гравців 

обумовлюють відтік фінансового ресурсу до боргового сегменту міжнародних ринків. 

Яскравим підтвердженням загальних тенденцій у сфері світових фінансів можна вважати 

ситуацію різкого переміщення інвестиційних потоків від такого активу як акції до 

облігацій, в якості забезпечення РЕПО – угод в обсязі 4,5 трлн.амер.дол під час 

двотижневого shutdown в США у жовтні 2013 р.  

Ринок боргу, оформлений через випуски цінних паперів, останні п’ять років свого 

розвитку зростав на фоні безпрецедентно низьких відсоткових ставок у США та ЄС. 

Особлива динаміка росту спостерігалась у сегменті позик компаніям високого рівня 

заборгованості. Ставка відсотку за такими позиками традиційно вища, аніж для компаній 

із нормальним рівнем заборгованості, чим і пояснюється присутність інвесторів у даному 

сегменті. У США  

Кон’юнктура світових фінансових ринків на протязі тривалого періоду надала 

переваг для розвитку трьох основних інституціональних напрямків, так званої, 

парабанківської системи, а саме: взаємним фондам грошового ринку,  які створили  

альтернативу депозитним внескам, процесам сек’юритизації, в рамках яких відбулось 

виведення активів із балансів традиційних банківських структур, а також РЕПО-угодам, 

які запровадили використання се’кюритизованих випусків боргових зобов’язань у 

фінансових транзакціях в якості певної форми грошей.   

 

 

Підчоса О.В.* 

ГЛОБАЛЬНІ ПІІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РУХУ 

 

Рух ПІІ в 2012 році. Глобальний обсяг прямих іноземних інвестицій в 2012 році 

скоротився на 18%, до 1,35 трлн. дол. США  що приблизно дорівнює обсягам ПІІ 2009 

року (табл. 16.2). Причинами такої ситуації стали глобальна макроекономічна 

нестабільність і політична невизначеність, що істотно вплинули на поведінку інвесторів. 

Відновлення потоків прямих іноземних інвестицій яке почалося в 2010-2011 роках, 

вочевидь, триватиме більше часу, ніж очікувалося. На думку експертів, потоки ПІІ можуть 

поступово зрости у період з 2013 по 2014 рр., при цьому варто зазначити, що залишається 

значна кількість ризиків реалізації даного сценарію. 

Заслуговує уваги той факт, що зниження потоків ПІІ контрастує з іншими 

макроекономічними змінними, в тому числі валовим внутрішнім продуктом, торгівлею та 

зростанням зайнятості,  які, помірно, але зростали у 2012 році. 

Вивіз ПІІ з розвинених країн знизився до показників 2009 року. Невизначені 

економічні перспективи розвитку глобальної економіки змусили ТНК з розвинених країн 

зайняти вичікувальну позицію щодо започаткування нових інвестиційних проектів або 

дивестування іноземних активів, і, таким чином, відмовитися від широкої міжнародної 

експансії. У 2012 році 22 з 38 розвинених країн зіткнулися зі скороченням вивозу ПІІ, що 

спричинило його загальне зниження на 23%. Так, в більшості країн ЄС відбулося значне 
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загальне скорочення потоків ПІІ в сумарному обсязі 150 млрд. дол. США. Обсяги прямих 

іноземних інвестицій Сполучених Штатів Америки скоротилися на 80 мільярдів доларів. 

Приплив прямих іноземних інвестицій в країни, що розвиваються, в перший раз в 

історії, перевищив приплив інвестицій в розвинені економіки на 130 млрд. дол. США., 

склавши приблизно 52 % від глобальних потоків ПІІ. Необхідно констатувати, що 

приплив прямих іноземних інвестицій в країни, що розвиваються залишається стійким, і 

скоротився лише на 3% в умовах глобальної нестабільності.bЗаслуговує уваги той факт, 

що приплив інвестицій в країни Азії дещо втратив динамізм, хоча і залишається на 

історично високому рівні. Разом з тим, інвестиції в країни Латинської Америки і Африки 

демонстрували помірне зростання. 

Дані відносно транскордонних злиттів і поглинань (ЗІП) свідчать про дивестиції 

збоку розвинених країн, в той час як інвестори з країн, що розвиваються наростили свою 

частку в транскордонних ЗІП до рекордних 37%. 

Особливості руху ПІІ у 2013 році. У 2013 році приплив ПІІ в розвинені країни 

залишається на історично низькому рівні  39% загальносвітових потоків ПІІ  при цьому 

інвестиції до Європейського Союзу збільшилися, у той час як до США продовжили 

скорочуватися. 

Приплив ПІІ в країни, що розвиваються досяг нового максимуму в 759 

млрд. доларів США, що становить 52% від глобального припливу ПІІ в 2013 році. На 

регіональному рівні, інвестиційні потоки в країни Латинської Америки, Карибського 

басейну і Африки зросли; а в країнах Азії залишилися на рівні 2012 р., разом з тим, даний 

регіон залишався найбільшим приймаючим інвестиції регіоном у світі. 

Приплив ПІІ в країни з перехідною економікою також встановив новий максимум у 

126 млрд. дол. США, що на 45% більше, ніж у 2012 році, і становить 9% від глобального 

припливу ПІІ. 

Транскордонні ЗІП в 2013 році зросли на 5%, тоді як обсяг первинних інвестицій 

залишився незмінними з 2012 року. 

Основні тенденції в сфері використання заходів інвестиційної політики. Базовою 

тенденцією 2013 року стало продовження зростання загальної частки обмежувальних або 

регуляторних заходів інвестиційної політики, при цьому, більшість країн намагалася 

залучити більше прямих іноземних інвестицій через лібералізацію інвестиційного режиму 

в рамках окремих проектів, маючи на меті зміцнення виробничого потенціалу та 

забезпечення сталого розвитку. 

Однією з тенденцій, що викликає певну стурбованість експертних кіл є зростання 

інвестиційних потоків через офшорні фінансові центри (ОФЦ) та компанії спеціального 

призначення (КСП, SPE  special purpose entities  компанії створені для реалізації 

окремих інвестиційних проектів). Рух інвестицій через ОФЦ близький до пікового рівня 

2007 року. На даний момент більшість зусиль по боротьбі з ухиленням від сплати податків 

були зосереджені на ОФЦ при цьому, постійно зростає кількість країн, що пропонують 

сприятливі податкові умови для діяльності КСП, що в свою чергу створює альтернативні 

схеми податкової оптимізації. 

Основною ознакою руху ПІІ на сучасному етапі є його різноспрямована динаміка в 

залежності від: економічної кон’юнктури всередині країн; приналежності країни до 

економічних угруповань; наявності над привабливих інвестиційних пропозицій. 

В цілому, глобальний рух ПІІ знаходиться в стані «анабіозу»; інвестори зайняли 

вичікувальну позицію з огляду на невизначеність перспектив розвитку світової економіки. 

Подальший розвиток процесу прямого іноземного інвестування буде залежати від 

стабільних умов розвитку глобальної економіки, а також від розвитку нових технологій і 

галузей, що стане каталізатором глобального руху ПІІ. 
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Рилач Н.М.* 

ТЕОРЕТИЧНА ҐЕНЕЗА ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ 

 

Саме у інноваційній галузі на сучасному етапі найбільше проявляється динаміка 

процесів інтернаціоналізації та глобалізації, що створює підґрунтя для ефективного 

розвитку всіх сфер суспільства. 

Розширення та поглиблення міжнародного поділу праці, що виражається у 

посиленні спеціалізації та кооперації виробництва і наукових досліджень, в інтенсифікації 

міжнародного обміну, в тому числі результатами наукових досліджень і розробок 

(НДДКР), що відбувається саме на сучасному етапі розвитку світового господарства. 

Причому, зі збільшенням економічної ролі науки та перетворенням її в безпосередню 

продуктивну силу посилюється процес інтернаціоналізації науки й технологій та 

інновацій. Науково-технічний прогрес супроводжується не тільки значним зростанням 

масштабів господарства, але й інтенсивною диверсифікацією його галузевих структур, 

подальшим розвитком суспільного і міжнародного поділу праці, процесів спеціалізації та 

кооперування. 

Глобалізація світової економіки виводить інноваційні процеси на планетарний 

рівень. В останні роки чітко прослідковується, що глобальною стає не тільки 

комерціалізація, а й усі попередні стадії інноваційного процесу. Виникає глобальна 

парадигма інноваційного розвитку, яка описує характер перебігу розробки, впровадження 

та комерціалізації інновацій на світовому рівні й з новими якісними характеристиками. 

Відкриття законів природи, новітніх технологій, засобів виробництва не мають, за 

своїм характером, національних меж. Пізнані та вивчені в певній країні, вони не 

залишаються належними цій державі, вченим, що їх відкрили, а поступово, різними 

шляхами розповсюджуються по всьому світу. Це свідчить про те, що науково-технічні 

знання слугують основою глобалізації інноваційної сфери. Глобалізаційні процеси також 

мають за мету розробляти та впроваджувати інновації. Це пов'язано з отриманням 

інформації про кон’юнктуру ринків, ціни, появу продуктів, НДДКР, постійний моніторинг 

глобального ринку, світового НТП, діяльності глобальних гравців та інноваційних 

процесів у великій кількості країн,  а також з можливостями взаємодії учасників 

інноваційних процесів, що роблять можливім розповсюдження нових знань і технологій.  
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Найефективніше впровадження результатів науково-технологічної діяльності а 

також розвиток глобальних інноваційних процесів можливе за умови тісної взаємодії 

національних потенціалів, ресурсів різних країн, спільного розв’язання завдань 

економічного розвитку на глобальному рівні. Така особливість втілюється в процесах 

науково-технологічної інтернаціоналізації. На сьогодні інтернаціоналізація науково-

технологічної сфери має свій прояв у таких основних тенденціях: 

 дослідження та використання технологій у глобальному масштабі; 

 міжнародне науково-технологічне співробітництво; 

 виникнення та виробництво технологій у глобальному масштабі. 

Під міжнародною системою науково-технологічної кооперації розуміється 

структурна взаємодія національних інноваційних систем країн, яка відбувається на 

міждержавному рівні. 

При аналізі міжнародної системи науково-технологічної кооперації, треба 

зосередити увагу на тому, що вона пов’язана з інноваційними процесами структури НІС в 

національних економіках, оскільки поширення і глибина інноваційних перетворень у 

реальному секторі економіки, розвиток всіх структурних елементів НІС держави, 

визначають її конкурентоспроможність, тобто, зумовлюють здатність країни залучатися 

до процесу інтернаціоналізації та глобалізації науково-технологічної діяльності. 

На нашу думку, концепція національних інноваційних систем в сучасних умовах не 

суперечить процесу інтернаціоналізації науково-технологічної діяльності і глобалізації 

науково-технологічної сфери з огляду на той факт, що національні системи інновацій на 

сьогодні є найпотужнішими локомотивами розвитку, підвищення технологічної, 

інноваційної діяльності, якщо вони проводять політику, спрямовану на позитивні зміни 

техніко-економічного розвитку. 

Система міжнародної науково-технологічної кооперації в широкому значенні 

розповсюджується на міжнародний поділ праці; міжнародне науково-технологічне та 

економічне співробітництво; міжнародну науково-технологічну інтеграцію; глобалізацію 

науково-технологічної діяльності. 

Поняття взаємодії на рівні структурних елементів НІС країн залишається поза 

увагою сучасних авторів, хоча цей процес, на нашу думку, повністю відповідає сучасним 

тенденціям НТП, змісту процесів інтернаціоналізації науково-технологічної сфери. У той 

же час, тенденції до поглиблення взаємозалежності науково-технологічних сфер країн 

світу, до посилення значення тенденцій  інтернаціоналізації обґрунтовують використання 

найважливіших системних ознак і структурного підходу для характеристики структурної 

взаємодії у науково-технологічній сфері. 

Ці особливості НІС дають змогу сформулювати такі основні вимоги її 

функціонування: 

1) підвищення конкурентоспроможності наукоємної високотехнологічної продукції 

та економіки країни; сталий розвиток НІС, що забезпечує її нормальне функціонування в 

умовах економічних змін; 

2) подолання багатоукладності економіки за допомогою функціонування НІС; 

3) здатність НІС взаємодіяти та інтегруватися з інноваційними системами інших 

країн, що відповідає тенденціям інтернаціоналізації сфери науки та технологій. 

При розробці НІС обов’язково враховуються тенденції процесу глобалізації 

науково-технологічної сфери, створюються потужні інноваційні інституції з розвинутою 

технолого-інноваційною і освітньою мережею, які спроможні трансформувати результати 

глобалізації в національних інтересах. Для найефективнішого використання міжнародних 

потоків знань, технологій, інновацій країна повинна мати здатність досліджувати і 

впроваджувати науково-дослідні здобутки інших держав світу. Тобто, глобалізація, 

інтернаціоналізація науково-технологічної діяльності та національні інноваційні системи 

не є протилежностями. В глобальному науково-технологічному середовищі головну роль 

виробника нових технологій, знань та інновацій відіграють саме НІС. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ GROUNDED THEORY В ДОСЛІДЖЕННІ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Окрім широко застосованих в різних галузях знань дедуктивного (перевірки 

гіпотези, виходячи з теорії) та індуктивного (створення унікальної теорії з даних) підходів 

до здійснення наукового пошуку, виділяють абдуктивний спосіб роботи з даними, що 

означає такий тип мислення, за якого все розпочинається з вивчення даних, і після 

перевірки цих даних, надання усіх можливих їхніх обґрунтувань, із подальшим 

формуванням гіпотези для підтвердження або спростування, аж доки дослідник не сягне 

найбільш правдоподібної інтерпретації спостережених даних [1]. 

Метод grounded theory (GT) належить саме до абдуктивних технік дослідження. Він 

являє собою систематичні та гнучкі керівні принципи для збору та аналізу якісних даних 

для побудови теорії, «заземлених» в даних (чим і пояснюється назва і можливий переклад 

– «заземлена теорія», або «обґрунтування теорії») [2]. 

Метод вперше запропонований американськими соціологами Барні Глейсером та 

Ансельмом Строссом. Його сутність полягає в тому, що, згідно з означенням, теорія 

«виростає» з даних – таким чином, ми звертаємося до даних, щоб усвідомити теорію. Цей 

метод відповідає на питання – як продукується зміст в ході соціальних взаємодій, і 

призначений, в основному, для роботи з великим неоднорідними масивами текстових 

даних [3]. 

В сфері дослідження міжнародних відносин та міжнародних комунікацій 

використання методу може мати важливе значення. GT найдоцільніше використовувати 

для аналізу первинних даних: текстів інтерв’ю, стенограм, записів бесіди тощо, тобто в 

таких випадках, коли дослідник працює з необробленим текстом, який, окрім важливої 

інформації, містить ряд інформаційного шуму. Цей метод дозволить, окрім чіткого 

виокремлення ключових понять та категорій, зібрати додаткову інформацію, яка може 

бути невловимою при застосуванні інших методів герменевтичного аналізу матеріалу 

(таких як контент-аналіз або різні види дискурс-аналізу). 

Етапи застосування методу включають в себе наступне [1].: 

- визначення керівного інтересу та ключових понять; 

- збір та організація даних; 

- кодування; 

- написання заміток; 

- розробка концептуальних категорій та теоретизація даних; 

- інтерпретація даних. 

Керівний інтерес є найважливішим для правильного здійснення дослідження. Його 

значення полягає в тому, що один і той самий текст можна проаналізувати  з точки зору 

різних дослідницьких інтересів, що породжує невідповідність, якщо над текстом 

працювали різні аналітики.  Наприклад, інтерв’ю активістки із боротьби з ВІЛ/СНІД в 

Африці, залежно від керівного інтересу, можна дослідити з точки зору ефективності 

програм структурної допомоги, психологічних аспектів її діяльності, якості врядування 

тощо. 
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Після визначення керівного інтересу аналітик виробляє ключові поняття, які він 

прогнозує побачити в тексті, з точки зору керівного інтересу, і переходить до кодування. 

Кодування передбачає категоризацію сегментів даних шляхом присвоєння їм 

короткого імені. Воно відбувається з використанням авторської термінології дослідника 

(залежно від керівного інтересу), та складається з двох етапів. 

На етапі первинного кодування коди присвоюються кожному рядку тексту, і 

означають процеси та дії (а не теми), які описані в рядку. Коді мають бути короткими, 

простими та точними, при цьому бажано бути неупередженим та не прив’язувати коди до 

ключових питань, вироблених на початку. 

На етапі орієнтованого кодування процес є більш вибірковим. Тепер кодуються не 

кожен рядок, а лише ті процеси, які є найбільш часто вживаними або важливим для 

керівного інтересу дослідника, тобто мають найбільше аналітичне значення. 

Ці коди далі стають підставою для категоризації даних в процесі написання заміток 

– неформальних аналітичних записів для авторського користування. Замітки дозволяють 

встановити взаємовідносини між категоріями, що вироблені у ході орієнтованого 

кодування, та теоретизувати їх, тобто пояснити орієнтовані коди як концептуальні 

категорії. 

Інтерпретація результатів дослідження означає відповіді на питання: що означають 

специфічні категорії, як вони співвідносяться із контекстом, та, головне, що з цього 

виходить? Оскільки GT є методом абдуктивного дослідження, після інтерпретації 

результатів важливо додати до підсумкового аналітичного матеріалу огляд існуючої 

літератури та теорій відповідно до керівного інтересу, з яким працював аналітик. 

Метод GT найкраще підходить для пояснення явища («чому?»), і не підходить для 

його опису («що?) Він значно спрощує роботу з неоднорідними текстами великого обсягу, 

та може бути ефективним підґрунтям для подальшого аналізу даних 
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ПОСТКРИЗОВА АРХІТЕКТУРА ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ 

ВАРТОСТІ  У СВІТОВІЙ АВТОМОБІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Глобальний ланцюг створення вартості (ГЛСВ) –  особливий параметр системи 

міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій (ТНК), що передбачає 

організовану та впорядковану діяльність зі створення та збереження доданої вартості на 

основі комплексних заходів розвитку технологій та інновацій, виробництва продукту, 

його дистрибуції та маркетингу на міжнародному рівні [1, c.25]. На теренах сучасних 

ГЛСВ відбувається майже 80 % міжнародної торгівлі, а більш ніж 60% міжнародної 

торгівлі (з 20 трлн. дол. у 2012 році) – припадає на торгівлю проміжними товарами та 

послугами, що використовуються на різноманітних стадіях глобального процесу 
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виробництва ТНК. Майже 28% світового валового експорту складає додана вартість, 

створена в межах окремої корпорації, яка спочатку імпортується країнами для включення 

в товари та послуги, а потім експортується у вигляді кінцевої продукції [2, c.xхі]. 

Автомобільна промисловість належить до тих галузей, яка через особливий якісний 

та кількісний вміст свого кінцевого продукту відрізняється стійкими та розгалуженими 

зв’язками глобального ланцюга створення вартості. Сучасний автомобіль складається в 

середньому майже з 10 тис., а іноді й із 12,5 тис. різноманітних деталей (для порівняння: у 

1988 році Volkswagen Golf складався з 6,85 тис. комплектуючих )[3, c.16]. Не дивно, що 

виробництво та обслуговування транспортних засобів вимагає створення до 10 

додаткових робочих місць у суміжних галузях, а високий мультиплікативний ефект 

автомобільної промисловості (показник у 2,2) дозволяє  один інвестований в автомобільну 

промисловість долар дозволяє збільшити  ВВП країни на три долари [4, c.12-14].  

Однак, така взаємозалежність та взаємопов’язаність різних секторів економіки в 

межах однієї системи міжнародного виробництва приховує численні загрози:  у разі 

послаблення кон’юнктури однієї галузі  глобальний ланцюг створення вартості 

автоматично стає каналом передачі фінансових потрясінь. За раптового падіння кінцевого 

попиту фірми знижують свої запаси для того, щоб пристосуватися до зміни рівноваги на 

ринку. Вищеописаний «ефект інвентаризації», як правило, збільшує шоки попиту і 

спричиняє падіння у міжнародній торгівлі [5,c.47-58; 6,с.29-30], а враховуючи, що 

учасники глобального ланцюга створення вартості (фірми-імпортери комплектуючих) 

мають частку інвентаризації вдвічі більше за фірми, що не здійснюють такої 

зовнішньоекономічної діяльності, спрацьовує ще і «ефект батога», який поглиблює спад 

та спричиняє загальне зниження економічної активності [7, c.9-36; 8,с.17-37]. Світова 

економічна криза 2008-2009 років наочно продемонструвала економічний механізм 

розповсюдження подібних ефектів: наприклад, відстрочка закупівлі нових автомобілів 

американськими споживачами дестабілізувала не лише автомобільну промисловість 

США, а й серйозно вплинула на обробну промисловість Ліберії, що є основним 

постачальником гуми для виробництва шин [9, с.70-72].  

Логічною реакцією на зміну рівноваги на ринку та асинхронність розвитку 

глобальної автомобільної промисловості з її обслуговуючими галузями стало введення 

заходів щодо гарантування відповідного рівня попиту на товари. Вимоги місцевого вмісту 

(частки вітчизняних компонентів у кінцевій продукції) закріпили на законодавчому рівні 

прагнення уряду до протекціонізму національної  автомобільної промисловості та її 

суміжних галузей, що змусило автомобільні ТНК розміщувати виробничі потужності з  

кінцевої збірки транспортних засобів безпосередньо на місці потенційного збуту готової 

продукції з великим обсягом ринку, як то США, Бразилія, Китай та Індія та деякі країни 

Європи. Наприклад, інвестиції японських та корейських (Республіка Корея) 

автовиробників в Північній Америці та Європі були зосереджені в Сполучених Штатах, 

Канаді і Західній Європі, а не в Мексиці чи Східній Європі [10, c. 211].  

Ефективне виробництво транспортних засобів на регіональному рівні вимагало 

присутності глобальних постачальників рівня Tier-1 (комплексні виробники електронних 

систем обслуговування автомобіля або деталей його внутрішнього інтер’єру, що 

постачають їх до виробників кінцевого обладнання на основі міжфірмових контрактів [11, 

c.402]), а не використання експортованих з офшорних філій запчастин або виготовлених 

компонентів місцевих фірм [12, c.35-87]. Таку стратегію регіонального співробітництва 

щодо розташування і глобальної експансії в автомобільній промисловості спеціалісти 

Організації Об’єднаних націй з промислового розвитку  називають «слідуванням за 

джерелом постачання» [13, c.24]. 

Отже, запроваджені політичні обмеження у посткризовий період привели до 

поступової консолідації системи міжнародного виробництва ТНК автомобільної 

промисловості та концентрації її діяльності на регіональному рівні, незважаючи на 

відносно високу собівартість виробництва у розвинених країнах. Однак, в межах регіонів 
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спостерігається поступове зміщення інвестицій на користь територій з більш низькими 

експлуатаційними витратами: до південної частини Сполучених Штатів і Мексики в 

Північній Америці, до Іспанії та Східної Європи в Європі та до Південно-Східної Азії і 

Китаю в Азії. 

Тяжіння до регіоналізації системи міжнародного виробництва глобальної 

автомобільної промисловості називають унікальним та вражаючим явищем, оскільки воно 

різко контрастує із прийнятими стратегіями зарубіжної експансії інших масштабних та 

орієнтованих на споживача галузями промисловості, як то текстильної та електроніки, які 

обрали геоцентричний тип зростання, що припускає зосередження виробництва в країнах 

із низькою собівартістю виробництва [14,c.13-14]. 
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Зазуляк З.М.* 

 

АНТИАМЕРИКАНІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 

Сполучені Штати Америки позитивно поставились до боротьби повсталих колоній 

Латинської Америки за незалежність. Згодом, ці колонії трансформувались у республіки і 

стали для США «політичною клієнтелою» [8, c.254]. Окрім того, США вдалося 

перетворити регіон на ринок збуту, а також чинити тиск на лідерів країн. 

Немає жодних сумнівів у тому, що характер зовнішньополітичного курсу США у 

Латинській Америці викликав супротив з боку населення регіону. Цей супротив 

трансформувався у напрями і рухи лише на стику ХХ та ХХІ ст., коли з’явилась потужна 

прогресивна тенденція, що протистоїть домінантному тренду світового розвитку, і, що 

важливо, має неабиякий вплив на місце регіону Латинської Америки в системі сучасних 

міжнародних відносин. 

Одним із головних чинників, що зумовили інтеграцію Латинської Америки в «зону 

активного опору» були альтерглобалістські або антиамериканістські рухи, глобальним 

вираженням яких стали Всесвітні Соціальні Форуми, а основою – численні соціальні, 

соціально-політичні, етнополітичні, етнокультурні та інші рухи у десятках країн регіону. 

Основи цих зрушень  були  закладені  ударом по  індустріальній модернізації  у 

1980-х рр., початком нового  циклу капіталізму в США,  розвитком інформаційних  

технологій  і процесом глобалізації. У 1990-х рр. процес інтеріоризації неолібералізму в 

регіоні набув «ефекту доміно», охопивши всі країни, всі сфери економічного і соціального 

життя, відтіснивши усі попередні і паралельні проекти та тенденції. Гасло «дерегуляція - 

приватизація - відкриті кордони» охопило всі держави регіону. 

Звичайно, дійсність демонструвала обмеженість, нестійкість, структурні вади 

неоліберальної моделі у глобальному, а особливо – в регіональному масштабі [9, c. 

267]. Але підняти маси чи завоювати громадську думку під гаслами цих проектів не 

вдавалося. І не лише через те, що «альтернативники» були змушені протистояти 

безпрецедентному наступу влади та ЗМІ, але й тому, що мали місце й інші, більш 

об'єктивні фактори регіонального та глобального масштабу: багатосторонній ідейно-

психологічний вплив глобалізації; політична демократизація, яка стала найважливішим 

інструментом демобілізації мас; об'єктивна зацікавленість регіону у збільшенні іноземних 

інвестицій; деформація традиційних механізмів соціального протесту.  

Все це пояснювало відносну слабкість масового протесту і його нестикованість із 

«альтернативним народним проектом». Але тут вступала в дію ще одна група факторів 

глобального порядку, які працювали на ситуацію безальтернативності. Йдеться про 

організаційну, програмну і теоретичну кризу традиційної політичної діяльності опозиції і 

її проектів. 

У регіоні панувала соціально-психологічна криза, її найбільш відчутним проявом 

стало зростання корупції та вуличної злочинності. Одночасно наростало і загальне 

почуття фрустрації: відчуття безвиході, обману, згубний демонстраційний ефект 

«північного благополуччя». Наростали і настрої недовіри до норм і інститутів політичної 

демократії. Весь цей спектр психологічних реакцій вів до політичної апатії, Латинська 

Америка середини 90-х років відчувала негативні наслідки глобалізації та зовнішнього 

впливу, що могло обернутися ще більшою соціально-політичною загрозою – реалізацією 

проекту АЛКА або ФТАА (Área de Libre Comercio de América, Free Trade Area of 

Americas), створенням зони вільної торгівлі між Америками, що була б вигідною для 
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США та декількох латиноамериканських країн та невдалою для більшості держав 

регіону.[4] 

Найбільш критично до латиноамериканського вектору зовнішньої політики США у 

регіоні відносилися прихильники латиноамериканізму. Датою  зародження цього напряму 

вважають  1815 р., коли  С. Болівар  запропонував  скликати  конгрес для створення єдиної 

латиноамериканської держави [7]. Латиноамеріканізм  став одним  із провідних  концептів 

 латиноамериканського альтерглобалізму, який проголосив проект АЛКА 

«експансіоністським,  анексіоністським та неоколоніальним» [6]. Сьогодні 

латиноамериканізм існує у вигляді дивного ритуального анклаву, що за формою 

сприймається як космополітичний, але  за сутністю він характерний провінціям та сектам 

[5, p.40]. 

Виступ сапатистів (EZLN, Сапатистської армії національного визволення) проти 

створення НАФТА у мексиканському штаті Чіапас 1 січня 1994 р. прийнято вважати 

«стартовим» серед антиамериканських рухів. Із цим можна погодитися, оскільки багато 

форм протестної діяльності та гасла сапатистів були згодом перейняті іншими 

організаціями. 

Розпочавши зі збройного виступу, діяльність САНО поступово перейшла у мирне 

русло. Сапатистський рух позначив тенденцію переходу від традиційних ліворадикальних 

збройних угруповань до руху, що застосовує незбройні форми боротьби: масові ходи, 

соціальні форуми, використання Інтернету як трибуни для привернення уваги світової 

громадськості. 

Паралельно із сапатистами формувалася інша, міжрегіональна за масштабом, 

громадянська опозиція НАФТА. До неї увійшли RMALC (Red Mexicana de Acción Frente al 

Libre Comercio - Мексиканська мережа дії проти вільної торгівлі, заснована в 1991 р.), 

ORIT (Міжамериканська організація трудящих). Вони були причетні до організації акції 

протесту проти саміту 1994 р. у Маямі, що став початком переговорів про АЛКА, і 

оприлюднення декларації з вимогами перегляду договору НАФТА з питань трудових 

стандартів і навколишнього середовища. Кульмінацією стало протистояння народних 

рухів та урядів Латинської Америки проти проекту АЛКА. 

У травні 1997 р. у м. Белу-Орізонті (Бразилія) в рамках переговорного процесу 

АЛКА відбулася проміжна зустріч міністрів економіки і торгівлі країн Західної півкулі. 

Тоді ж латиноамериканські організації скликали так званий «Форум Нашої Америки», 

котрий заклав традицію проведення паралельно із офіційними зустрічами на високому 

рівні соціальних форумів, для яких характерне прагнення до конструктивного діалогу та 

які є переважно науковими, а не вуличними за характером. Найважливішим підсумком 

форуму стало рішення про створення Континентального Соціального Союзу (ASC), що 

об'єднав громадські рухи 35 країн Західної півкулі. Організаційним ядром ASC стали рухи 

анти-НАФТА, до яких приєдналися такі громадські організації країн Південної Америки, 

як ACJR (Чилійський Альянс за справедливий і відповідальний бізнес), REBRIP 

(Бразильська мережа за інтеграцію народів), бразильський CUT,  ICIC (Громадянська 

ініціатива за центральноамериканську інтеграцію), CLOC (Латиноамериканський конгрес 

селянських організацій) та ін. Основним завданням Союзу проголошувалася регулярна 

організація континентальних та регіональних форумів з метою дослідницької роботи для 

вироблення єдиної стратегії розвитку регіону. 

В середині 2001 р. був оприлюднений попередній варіант угоди АЛКА, що дало 

можливість перейти до предметної критики проекту. Це можна вважати конкретним 

досягненням латиноамериканських альтернативних рухів. Тоді ж з'являється документ 

«Альтернативи для Америк» розроблений ASC та відбувається Континентальна зустріч 

проти АЛКА в Гавані, що поклала початок латиноамериканським спеціалізованим 

соціальним форумам анти-АЛКА. Завдання форуму носили в основному теоретичний 

характер: осмислення проекту, пошук альтернатив і т. д.  



 32 

Центральною подією боротьби проти АЛКА в 2004 р. став I Соціальний Форум 

Америк (FSA) в Кіто (Еквадор). Головною темою стала не стільки критика АЛКА і 

політика США відносно Латинської Америки, хоча цьому було приділено достатньо 

уваги, скільки проблема латиноамериканської інтеграції і можливість її здійснення в 

умовах політичної ситуації, що склалася в регіоні, коли до влади у багатьох країнах 

Латинської Америки прийшли ліві та лівоцентристські уряди. Форум звернувся до 

президентів Венесуели, Бразилії, Аргентини та Куби з ініціативою створення 

Регіонального Блоку Влади (BRP) на основі союзу громадянського суспільства і 

державної влади. Ініціатива містила дві пропозиції: 1) виступ єдиним блоком з питання 

про зовнішній борг, 2) участь президентів у зустрічі з громадськими організаціями для 

обговорення таких питань, як економічна, політична, культурна та військова інтеграція 

Великої Батьківщини.3 Деякі зрушення в цьому напрямку є – Південноамериканське 

співтовариство націй, інтеграційні ініціативи в рамках проекту АЛБА, інтенсивний 

розвиток відносин між країнами регіону на двосторонньому рівні і т. д. Але наразі 

держави обмежуються офіційними зустрічами та деклараціями, без переходу до реальної 

регіональної інтеграції під егідою латиноамериканізму. 

З 1 по 5 листопада 2005 р. в аргентинському місті Мар-дель-Плата відбувся III 

Форум Народів Америки поряд із опозиційним IV Самітом Америк. На Форумі була 

прийнята декларація під назвою «Інтеграція народів необхідна і можлива!». Однак на цей 

раз заклик до єдності латиноамериканських народів був не просто декларативною і 

пафосною заявою, а мав під собою реальний грунт. Справа в тому, що за цим закликом 

стоять два важливих моменти в історії Латинської Америки. По-перше, це десятимісячний 

термін з 1 січня 2005 р., коли офіційно повинен був набути і так і не набув чинності 

договір про АЛКА (у той час вже навіть в офіційних колах говорили про «провал 

АЛКА»). IV Саміт Америк був покликаний реанімувати переговорний процес 

АЛКА, проте спроба реваншу зустріла опір з боку країн блоку МЕРКОСУР. На Форумі 

Народів держави підтримали проект, висунутий президентом Венесуели – АЛБА (Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), Боліваріанський альянс для народів нашої 

Америки як моделі латиноамериканської інтеграції, котра б сприяла торгівлі та кооперації 

між його учасниками.  

Подвійний провал переговорів по АЛКА можна розглядати як суттєвий, але не 

остаточний підсумок історії латиноамериканізму. Головне гасло латиноамериканізму – 

«Інша Америка можлива!» тісно пов'язане із іншим, не менш популярним: «Так – 

життю! Ні – АЛКА! ». Тобто Інша Америка - це Америка без АЛКА. 

Основні постулати латиноамериканізму визначені у документі «Альтернативи для 

Америк» [1], що був розроблений ASC в 2001 р. (друге видання - 2002 р.). Документ 

підкреслює однобічність проекту АЛКА, що переслідує головним чином економічні цілі 

без урахування можливих соціальних наслідків. Вказується на необхідності провідної ролі 

держави у врегулюванні економіки, збереження соціальних гарантій, дотримання прав 

робітників, зокрема іноземних робітників, охорони навколишнього середовища і т. п. 

Загальний пафос документу – стійкий і гідний розвиток держав регіону в інтересах їхніх 

громадян – в цілому зводиться до пропозицій, безумовно справедливих, але виглядають 

вони як усього лише побажання. Як альтернатива АЛКА пропонується регіональна 

інтеграція Латинської Америки.  

В інтерв'ю газеті «Granma» Ево Моралес, обраний в грудні 2005 р. президентом 

Болівії на запитання: «Яку альтернативу міг би запропонувати латиноамериканський 

народ у відповідь на АЛКА?», відповів: «Я вважаю важливим пошук певної форми 

справедливої торгівлі, але за участю народів, а не тільки ТНК... Проблема полягає в тому, 
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що війни ведуться не лише за природні ресурси (нафта, газ, вода), але і за ринок. Тоді 

битву треба буде вести за те, щоб ринок контролювали народи, а не ТНК» [2]. 

Як вже зазначалося, альтернативний характер до АЛКА носить проект АЛБА 

(ALBA - Боліваріанська Альтернатива для Америк), запропонований президентом 

Боліваріанської Республіки Венесуела Уго Чавесом. Із самого початку своєї політичної 

діяльності він позиціонував себе як продовжувача справи С.Болівара: якщо для 

Визволителя головною метою було позбавлення від іспанського колоніалізму (і єдність 

звільненої Америки), то для У. Чавеса – звільнення від північноамериканського 

неоколоніалізму, інструментом якого він вважав АЛКА. 

У чому полягає протилежність двох проектів по суті? На офіційному сайті АЛБА 

дається наступна відповідь: «У той час як АЛКА відповідає інтересам транснаціонального 

капіталу і переслідує мету абсолютної лібералізації торгівлі товарами та послугами та 

інвестицій, АЛБА робить акцент на боротьбі проти бідності, соціального виключення і 

тому виражає інтереси латиноамериканських народів» [3]. 

Економічним фундаментом інтеграції Латинської Америки за проектом АЛБА 

повинна стати в першу чергу енергетична інтеграція: об'єднання в єдину кампанію 

Petrosur (або Petroamerica) державних нафтових і газових компаній країн регіону. 

Принципове значення такої інтеграції полягає у створенні багатонаціональної корпорації 

(БНК) на противагу транснаціональній (ТНК). Різниця полягає в тому, що БНК і її 

елементи перебувають у власності держави, а відносини всередині корпорації засновані на 

паритеті і взаємозалежності, на відміну від ТНК, що будується на відносинах залежності 

філій від материнської корпорації. 

Майбутнє альтернативних рухів, зрештою, залежатиме від розвитку глобалізації у 

світі. Відповідно, утвердження латинамериканізму в регіоні визначатиме майбутню долю 

самої Латинської Америки та роль США в регіоні. [10, c. 105] Як вважає більшість вчених, 

у недалекому майбутньому Латинської Америки США продовжуватимуть бути головним 

гегемоном, оскільки поки що на світовій арені не визначилося іншої держави, котра б 

могла здійснювати такий величезний вплив на міжнародні відносини. Звичайно, існує 

певне протистояння такому втручанню - форуми, опозиційні рухи, конференції, однак, на 

жаль, реального впливу такі засоби на сьогодні не мають. 
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УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНОЮ ЛІКВІДНІСТЮ 

 

Розвиток процесів світогосподарської і фінансової глобалізації, відчутні зрушення у 

співвідношенні сил у світі в бік підвищення питомої ваги та значення найбільших країн з 

ринком, що формується, повторювані гострі економічні та фінансові кризи – все це 

стимулює зусилля світової спільноти щодо реформування механізмів міжнародного 

регулювання глобальної валютно-фінансової сфери. Практично таке реформування 

направляється «Групою 20», якій відведено роль постійно діючого регулятора світової 

економіки [1, С.36-43]. 

Особливо велике значення «Група 20» надає вдосконаленню діяльності 

Міжнародного валютного фонду. Реформування МВФ здійснюється за всіма основними 

напрямками, що належать до його організаційної структури і механізмів функціонування. 

Однією з важливих сфер, які потребують поглибленого аналізу та здійснення на його 

основі практичних заходів, є управління ліквідністю [1, С.36-43]. 

Ліквідність може бути визначена як сукупність джерел фінансування центральних 

банків, необхідних в разі виникнення кризових ситуацій та різкої втрати довіри до 

ринкових активів і фінансових інститутів [2, РР. 2-5]. Глобальна ліквідність є результатом 

взаємодії трьох факторів: 1) макроекономічні фактори, у тому числі економічне зростання, 

грошово-кредитна політика, режим валютного курсу, політика рахунку капіталу і її вплив 

на глобальні дисбаланси; 2) політика державного сектору, у тому числі фінансове 

регулювання, 3) фінансові фактори, що визначають поведінку учасників фінансового 

ринку. 

Аналітики МВФ вважають, що ліквідність можна виміряти двома способами: 

1. Оцінка активів. Вивчаються баланси компаній приватного сектора - на їх основі 

робиться висновок про те, як розширюється світове кредитування і за якими циклам 

рухається ліквідність. 

2. Оцінка зобов'язань. У цьому випадку оцінюється фінансування, доступне для 

розширення балансів банків та інших фінансових організацій, а також випадки, коли 

ліквідність раптом зникає, як під час кризи. Саме цим шляхом пішли в МВФ [3, РР. 13-17]. 

МВФ встановив, що ліквідність на фінансових ринках, поділяється на два види: 1) 

базова ліквідність: усі депозити резидентів в комерційних банках своїх країн та інших 

депозитарних організаціях. Це - кошти, які приватні особи і компанії довірили банкам та 

іншим фінансовим організаціям; 2) похідна ліквідність: усі депозити нерезидентів, а також 

боргові папери та акції банків та інших фінансових організацій. Це - фінансові 

зобов'язання, якими можна розплачуватися, але які, при цьому, не забезпечені капіталом. 

МВФ пропонує вимірювати світову ліквідність за допомогою двох видів показників: 

обсяг ліквідності і ціни на активи [3, РР. 24-30]. Обсяги ліквідності МВФ оцінив як 

зобов'язання фінансового сектора США, єврозони, Японії і Великобританії - великої 

четвірки (G4). Сюди входять зобов'язання не тільки банків, але й інвестиційних і 

пенсійних фондів, страхових компаній та інших організацій. Глобальна ліквідність 

розраховується шляхом агрегування окремих серій національних ліквідностей економік 

G4. Для контролю за інфляцією та економічним зростанням, агрегати G4 виражені в 
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доларах США та нормовані (в доларах США) через номінальний ВВП чотирьох країн [2, 

РР. 21-27].  

У динаміці створення базової ліквідності можна виділити три періоди: 

1. Короткий період між 1999 і 2001 рр., коли позитивні шоки пропозиції ліквідності 

переважали над негативними шоками попиту, повільно зменшуючи обсяг доступної 

ліквідності; 

2. Період, коли негативні шоки пропозиції ліквідності призвели до зменшення 

базової ліквідності; інвестори шукали більш прибуткові інвестиційні інструменти 

(наприклад, фонди грошового ринку, більш ризиковані активи); 

3. Період глобального фінансування кризи, коли позитивний попит на ліквідність та 

пропозиція шоків підтримували базову глобальну ліквідність [3, РР.4-9].  

У динаміці створення похідної ліквідності виділяють чотири основні періоди: 

1. На початку 2000-х років через зростання пропозиції цей вид ліквідності швидко 

зростав; 

2. У 2005-2007 рр. це зростання прискорилось, оскільки банки почали самі активно 

створювати гроші за допомогою сучасних фінансових інструментів; 

3. Період фінансової кризи - пропозиція ліквідності різко скоротилась, а попит 

зростав, адже банкам необхідно було фінансувати свої зобов'язання. В результаті цього 

стрімко зросли ціни; 

4. З 2011 року обсяги похідної ліквідності знижуються, тому що інвестори більше не 

хочуть ризикувати. Відбувається активне списання боргів в тіньовій банківській системі 

[3, РР. 36-39].  

Фінансове реформування спрямоване на усунення уразливості економічної системи, 

пов'язаної з циклами глобальної ліквідності, як через розширення стійкості фінансового 

сектору, так і через зниження проциклічності. У той час, як для певної країни або регіону 

шоки можуть бути вирішені шляхом самострахування або за допомогою існуючих 

механізмів розподілу ліквідності, таких як програми МВФ, потрясіння, пов’язані з 

глобальною ліквідністю, потребують втручання установ, здатних постачати офіційну 

ліквідність в значному обсязі. Лише центральні банки мають таку здатність.  
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Косьміна В.В.* 

ВНУТРІРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКСПОРТ В СТРАТЕГІЇ ІНОЗЕМНИХ ФІРМ В НОВИХ 

ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇНАХ АЗІЇ 

 

Транснаціональні корпорації (ТНК) відіграють значну роль  в  експорті нових 

індустріальних країн ( НІК ) Азії – на них припадало 31 % експортних поставок із цих 

країн. Це свідчить про те, що значна частина прямих інвестицій в НІК Азії має експортне 

спрямування.  Наприклад, майже половина промислового експорту Малайзії припадала на 
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підприємства ТНК, в Сінгапурі питома вага іноземних компаній в експорті складала 38%,  

на Тайвані – 17 %, в Південній Кореї – 15%. Значні експортні надходження нових 

індустріальних економік регіону дозволили їм прискорити темпи економічного зростання, 

збільшити внутрішні валові інвестиції та розширити базу фінансування подальшої 

індустріалізації. 

В загальному плані торгова політика філіалів ТНК в НІК Азії включає декілька 

стратегій. По перше, це експорт  продукції та послуг в країну свого базування. По-друге, 

це обслуговування регіонального ринку Східної та Південно-Східної Азії. По-третє, це 

експорт в треті країни, де знаходяться технологічно пов’язані із ними інші філіали ТНК 

або незалежні компанії. В залежності від стратегії ТНК, її галузевої приналежності, 

ступені міжнародності та часових горизонтів зарубіжних операцій може спостерігатися 

зміна акцентів цих функцій торгової політики. Таким чином, експорт в країну свого 

базування складає лише частину експорту філіалів. 

Особливістю діяльності ТНК в   НІК Східної та Південно - Східної Азії є надзвичайно 

висока активність експортних мережевих поставок філіалів в інші країни регіону, тобто 

розвиток внутрірегіональних торгових зв’язків. Розповсюдження інтегрованих 

виробничих мереж ТНК в регіоні, тобто глобальних ланцюгів створення доданої вартості, 

призвело до значних обсягів таких внутрікорпораційних експортних постачань. В 

літературі із питань теорії ТНК та теорії міжнародної торгівлі це явище отримало назви 

«глобального виробничого розподілу», «міжнародної виробничої фрагментації», « 

подрібнення вартісного ланцюга», «офшорінгового  аутсорсінгу».  Міжнародна виробнича 

фрагментація відкриває для НІК можливості спеціалізуватися в окремих сегментах 

ланцюга створення вартості,  На основі цього виникає «торгівля по замовленню», тобто 

аутсорсінг філіалів ТНК та місцевих компаній. 

Внутрірегіональний експорт філіалів в значній мірі складається із деталей та вузлів. 

Значна частина експортних поставок філіалів транснаціональних фірм в країнах НІК 

спрямовується іншим філіалам та місцевим фірмам – субконтракторам країн регіону. 

Глобальні ланцюги створення вартості ТНК породжують інтенсивний обмін продукцією в 

рамках вертикальної внутрігалузевої торгівлі країн регіону. За оцінками, обсяг такого 

експорту в сусідні країни НІК Азії може перевищувати експорт в країну базування ТНК в 

4-5 разів. За оцінками, в останні роки питома вага внутрірегіональної торгівлі в країнах 

Східної Азії досягла 55% всього їх товарообігу. 

В 2000- ні роки питома вага країн регіону в зовнішній торгівлі коливається  від 45% у 

Південної Кореї до 53-57% у Індонезії, Малайзії, Сінгапура, Тайваню, Філіппін. Якщо за 

2000-2010 роки експорт країн Східної та Південно-Східної Азії збільшився в 2 рази, то 

внутрірегіональний експорт зріс в 2,5 рази.  Значна частина цих проміжних регіональних  

експортних поставок після фінальних стадій ланцюга створення доданої вартості 

транснаціональних фірм експортувалися кінцевим споживачам в США та в країни 

Європи. За оцінками, до 40 %  загального експорту НІК Східної та Південно-Східної Азії 

в кінцевому підсумку спрямовувалося в США та Європу. Третина цього експорту 

первісно  направлялася як проміжні продукти в інші країни регіону, де були розташовані 

наступні стадії міжнародного виробництва ТНК. 

Особливо велику роль в такій внутрірегіональній торгівлі набуває Китай. Сюди прямує 

все більша частина експорту філіалів ТНК із інших НІК Азії.  Наприклад, розташовані в 

НІК Південно-Східної Азії іноземні філіали експортують таку проміжну продукцію в 

Гонконг, який виступає, в свою чергу транзитним пунктом для реекспорту в Китай. 

Підрахунки свідчать, що Китай ввозить із НІК регіону  до 1/3 всього імпорту деталей, 

напівфабрикатів, та проміжних продуктів. За останнє десятиріччя Китай перетворюється в 

центр регіональної внутрігалузевої торгівлі. Значна частина вартості промислового 

експорту цієї країни насправді створена поза  її межами і представляє собою проміжні 

продукти та напівфабрикати, вироблені іноземними  філіалами та місцевими фірмами 

сусідніх нових індустріальних країн. 
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Значна частина такого експорту також спрямовується в треті країни - до 

підконтрольних філіалів транснаціональної мережі ( напівфабрикати, проміжні продукти) 

або до незалежних фірм ( готова продукція). 

 

Мазурець Ю.О.* 

ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ 

МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ 

 

Українсько-російські міждержавні відносини включають тісні взаємини України та 

Росії на політичному, економічному та гуманітарному рівнях. Численні виміри цих 

відносин закріплено в низці міжурядових документів. Міжурядовими контрактами 

регулюються й енергетичні стосунки. Виходячи з сучасної кон’юнктури, саме газові 

відносини цих двох держав сьогодні чинять найбільший вплив на їх двосторонні 

взаємини. Особливістю цих відносин є їх одночасна належність і до економічної, і до 

політичної площини [1]. 

На сьогоднішній день газові стосунки України та Росії регулюються міжурядовим 

контрактом про постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року терміном на десять 

років та доповненнями до нього. У цих документах окреслені умови постачання Росією 

визначених об’ємів газу Україні з відповідною формулою ціноутворення на основі 

прив’язки його вартості до світових цін на нафту. Також контрактом прописано умови 

транзиту російського газу через українську газотранспортну систему до держав західної 

Європи. Контракт підпадає під юрисдикцію права Швеції [2, 3]. 

Варто зазначити, що умови контракту порушують обидві сторони. Зокрема, Росія 

не дотримується зобов’язання прокачувати 110 млрд кубометрів газу транзитом до 

Європи, тоді як Україна купує менший об’єм палива, ніж це ним передбачено. Юридично, 

і Україна, і Росія можуть позиватися одна на одну до Стокгольмського арбітражу. Проте, 

усі суперечки вирішуються на рівні переговорів президентів, глав урядів та профільних 

відомств і очільників суб’єктів господарювання, безпосередньо задіяних у виконанні 

операцій купівлі, продажу та прокачки газу. Як бачимо, політична сторона газових 

відносин України та Росії має не меншу вагу, ніж їх економічна складова. 

Росія у своїй зовнішній політиці, в тому числі й по відношенню до України, веде 

так звану «газову» дипломатію, використовуючи власне монопольне становище на 

континенті. Саме Росія, згідно з даними Світової енергетичної ради є найкрупнішим 

виробником газу в світі. Сумарні запаси блакитного палива у надрах цієї держави, за 

даними Російського Федерального агентства з надрокористування (Роснадра), оцінюються 

в близько 65 трлн м3. Щорічні об’єми видобутку газу становлять близько 600 млрд м3. 

При цьому для внутрішніх потреб Росія використовує близько 430 млрд, а решта 170 млрд 

йдуть на експорт. Найкрупнішою компанією, що займається видобутком та збутом газу 

являється «Газпром». На її долю припадає дві третини усього російського видобутку та 

практично увесь об’єм експорту [2, 4]. 

Донедавна звичним явищем в українсько-російських стосунках були так звані 

інформаційні «газові» війни, ризик яких повністю не знято й сьогодні. У період пікових 

холодів, коли будь-яке зменшення тиску в газотранспортній системі (ГТС) могло 

спричинити недоотримання об’ємів палива кінцевими споживачами, Росія навмисно на 

кілька днів удавалася до припинення закачування палива в українську ГТС, мотивуючи це 

небажанням України переходити на ринкові механізми ціноутворення на газ. При цьому в 

                                                      
*
 аспірант кафедри міжнародної інформації 

  Інституту  міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

  Науковий керівник: проф.Рижков М.М. 

 



 38 

Україні газ був, однак після спалювання нашою державою необхідних кубометрів, 

європейським споживачам не залишалося нічого. Росія звинувачувала Україну у відборі 

об’ємів газу, призначених для європейських споживачів, псуючи цим самим її імідж за 

кордоном. Україні нічого не лишалося робити, як домовлятися і йти на великі поступки, 

включаючи згоду на вищу ціну на постачання палива. Метою Москви було домогтися 

політичної лояльності Києва, аби забезпечити реалізацію імперських амбіцій російського 

керівництва [5]. 

Для України як суб’єкта міжнародних відносин важливість самостійної політичної 

позиції на міжнародній арені не викликає жодного сумніву. Тому на протязі майже 

десятиріччя вона постійно балансує між двох фронтів, прагнучи сформувати себе як 

актора міжнародних відносин. Для успішного просування в цьому питанні необхідно 

закласти тенденцію руху до рівноправності відносин України та Росії, яка передбачає 

зменшення енергетичної залежності від останньої. Тому енергетична політика Києва 

повинна базуватися на встановленні енергетичної безпеки, що передбачає зменшення з 

подальшою ліквідацією залежності від постачання енергоресурсів із-за кордону. В 

українсько-російських відносинах на даному етапі це має відображатися у зменшенні 

залежності від російського газу, що можливе за умови зменшення об’ємів його 

споживання шляхом диверсифікації постачальників та за рахунок використання 

альтернативних джерел енергії в промисловості та ЖКГ [6]. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Бутченко М. Голубая мечта / М. Бутченко // Корреспондент. – 2013. – №8(547). – С. 

32-33. 

2. Стратегия «Газпрома» [Електронний ресурс] // Газпром. – Режим доступу: 

http://www.gazprom.ru/about/strategy/ 

3. Мазурец Ю. Газовые игры: российская скидка, европейские инвестиции и 

украинская труба / Юрий Мазурец [Електронний ресурс] // Информационно-

аналитический портал Inpress.ua. – 2014. – 23 січня. – Режим доступу: 

http://inpress.ua/ru/economics/23897-gazovye-igry-rossiyskaya-skidka-evropeyskie-

investitsii-i-ukrainskaya-truba 

4. Енергетична стратегія України на період до 2030 р [Електронний ресурс] // 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. – 2014. – 4 лютого. – 

Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 

5. Мазурец Ю. Цена энергетической безопасности – ЕС ставит на Украину / Юрий 

Мазурец [Електронний ресурс] // Информационно-аналитический портал Inpress.ua. 

– 2013. – 16 жовтня. – Режим доступу: http://inpress.ua/ru/economics/18190-tsena-

energeticheskoy-bezopasnosti-es-stavit-na-ukrainu 

6. Гончaр М. Новий енергетичний потенціaл Укрaїни /Михaйло Гончaр [Електронний 

реcурc] Київcький міжнaродний енергетичний клуб. – 2012. – 17 грудня. – Режим 

доcтупу: http://www.qclub.org.ua/analytics/novij-energetichnij-potencial-

ukra%D1%97ni-mixajlo-gonchar/ 

 

 

 



 39 
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ЗОЛОТО І ВАЛЮТИ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ІЗ ДОЛАРОМ США 

 

Текст Протягом століть золото відігравало інтегральну роль у грошово-кредитній 

системі, як одиниці обміну і грошового якоря. У той час як офіційна роль золота 

зменшилася за існуючої системи плаваючих валютних курсів, воно зберегло кілька 

характеристик валюти. Таким чином, золото виступає в якості природного хеджування до 

долара США - світової резервної валюти - і воно в значній мірі залежить від долару. 

Інвестори використовують золото як безпечну гавань, особливо під час інфляційних 

коливань. Центральні банки розглядають золото як невід'ємну частину своїх валютних 

резервів, забезпечуючи диверсифікацію і буферизацію геополітичних та суверенних 

ризиків. Заглядаючи наперед, очікується, що  швидше за все грошова система 

розвиватиметься в мультивалютній формі, золото  залишатиметься ключовим активом для 

збалансування ризиків. 

Як правило золото торгуються по відношенню до його ціни  у доларах США,  тому 

вартість долара має істотний вплив на золото. Що ще більш важливо, золото 

розглядається (і використовується) як природне хеджування до долара США. Ця 

характеристика зміцнює їх зворотну залежність. Також долар США формує левову частку 

іноземних резервних портфелів. Проте, уряди повинні управляти ризиком концентрації у 

своїх резервах за рахунок диверсифікації високоякісних ліквідних активів, які не мають 

кредитного ризику – саме таким і є золото. [1] 

Багато хто задає питання : «Золото – це товар чи валюта?». Золото є одним з 

небагатьох активів, який є одночасно валютою і товаром. Це метал з унікальними 

фізичними властивостями, і він використовується як засіб збереження вартості і одиниця 

обміну інвесторами і глав центральних банків. Ця подвійність в якості товару і грошового 

активу є саме тим, що робить золото воістину унікальним. І в той же час золото входить 

до товарних індексів і торгується поруч з основними валютами і його характеристики 

нагадують їх. 

Дійсно, Банк міжнародних розрахунків (БМР) заявив у своїй щорічній доповіді у 

2013, що "золото, будуть розглядати в якості валютної позиції, а не товар, тому що його 

волатильність більш відповідна  іноземній валюті, і банки управляють золотом  подібним 

чином як іноземними валютами ". [2] 

Золоту притаманні багато характеристик, таких як використання його в якості 

розрахункової одиниці, заощаджень, засобу обміну. 

 Розрахункова одиниця (конвертованості): Золото торгується 24/7 по всьому світу у 

всіх основних торгових центрах. Його активний і глибокий ринок являє собою 

ефективний механізм клірингу по операціях в усьому світі. Він широко визнаний 

як високоякісний і ліквідний актив. Кілька жорстких активи можуть бути 

конвертовані в місцеву готівкою так само легко, як золото, навіть коли воно 

знаходиться у формі ювелірних виробів. [3] 

 Заощадження: Золото  практично не піддається руйнуванню металу, що робить 

його ідеальним інструментом для збереження багатства. Насправді, воно служило 

цій функції протягом людської цивілізації, захищаючи від інфляції та девальвації 

валют. 
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 Засіб обміну: Хоча золото і не є офіційною валютою, воно може бути використане 

для покупки товарів і послуг в багатьох частинах світу. Наприклад купівля  

будинку у В'єтнамі і курей у Малайзії.[4] Воно э прийнятним в якості законного 

платежа в деяких регіонах [5] і воно э суб'єктом зростаючого інтересу в якості 

альтернативної валюти в таких країнах, як Швейцарія і Мексика.[6] 

Золото, поряд з більшістю високоліквідних активів, є найбільш привабливим. 

Воно може бути продано протягом 24 годин як на одному фінансовому ринку, так і на 

декількох відразу. Навряд чи будь-які цінні папери навіть самих найбільших 

корпорацій у світі будуть продані настільки швидко. [7] 

Золото зберігає купівельну спроможність (і багатство інвесторів) у силу своєї 

сильної зворотній залежності до долара США, оскільки його використовують, як засіб 

захисту від валютних ризиків долара США, і завдяки  своїй  ролі в хеджуванні 

довгострокової інфляції. Іншими словами, завдяки ослабленню долара США і попиту з 

боку інвесторів на низькоризикові активи, попит (а в свою черу і ціна) на золото 

зростає.  І навпаки, як правило, ціни на золото знижуються при зростанні курсу долара, 

тому що дорогоцінний метал стає дорожче для інвесторів, що користуються іншими 

валютами.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ФІЛІАЛІВ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 

 

За природою та сутністю дослідницької та технологічної діяльності мережу 

науково-дослідницьких лабораторій та центрів ТНК можна класифікувати наступним 

чином: центри місцевої адаптації, інтегровані дослідницькі філіали, глобальні 

технологічні центри, підрозділи технологічного моніторингу[1, c. 572]. 

Центри місцевої адаптації – це науково-дослідні підрозділи-шукачі ринків для 

абсорбції та адаптації технології. Як правило, ці підрозділи допомагають інженерним 

відділам компанії застосовувати передану їм іншими філіалами ТНК технологію, 

пристосовувати її до місцевих умов. Часто такі науково-дослідницькі центри називають 

«підрозділами з передачі технології», або «підрозділами підтримки». 

Інтегровані дослідницькі філіали – це центри, що орієнтуються, в основному, на 

приймаючу країну. Інколи їх ще називають «міжнародні незалежні лабораторії», або 
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«місцеві технологічні підрозділи». Часто такі дослідні центри утворюються на базі центрів 

місцевого пристосування. Вони мають дві ключові риси. По-перше, такі філіали 

здійснюють  глибші і серйозніші наукові розробки, ніж центри адаптації. По-друге, вони 

зорієнтовані на ринок країни, що приймає, або регіональний ринок. 

Глобальні технологічні підрозділи – це філіали, які створюють нову технологію. В 

деяких ТНК їх називають ще «міжнародні науково-дослідні» або «міжнародно-

взаємозалежні лабораторії». Вони мають значний потенціал для  високотехнологічних 

розробок та досліджень, який не поступається за своїм рівнем можливостям дослідних 

структур материнської компанії. Зазвичай вони створюються двома шляхами – або 

виростають з центрів, інтегрованих в приймаючу країну, або відразу створюються ТНК 

для глобальних потреб компанії.  

Підрозділи технологічного моніторингу засновуються корпораціями, які шукають 

інноваційні активи за кордоном. ТНК створюють такі «розвідувальні» дослідницькі 

філіали з  метою сканування ринків зарубіжних країн і ретельного вивчення тенденцій 

технологічного розвитку конкурентів. 

Функціональна гетерогенність науково-дослідницьких підрозділів ТНК справляє 

значний вплив на фактори їх міжнародної локалізації. Крім загальних факторів, які 

визначають розташування ПІІ та НДДКР, наприклад, промислової структури країни, 

обсягу ринку, культури, мови, наявності природних ресурсів, життєвого рівня  людей, 

психологічних особливостей нації, можна виокремити фактори локалізації окремих 

функціональних типів дослідницьких філіалів ТНК.  

Розташування центрів місцевої адаптації  корелюються з обсягом ринку країни. 

Чим більший обсяг ринку, тим більші ймовірність і потреба в організації в країні 

адаптивних наукових робіт. У випадку регіональних ринків одна з країн регіону може 

бути обраною ТНК для здійснення адаптивних НДДКР. Центри місцевої адаптації 

зазвичай є типовим видом дослідницьких структур ТНК в країнах, що розвиваються, з 

великими ринками ( Індія, Бразилія, Мексика, а також  Китай, Росія). 

Розміщення інтегрованих дослідницьких філіалів визначається більшою кількістю 

факторів. Крім обсягу ринку, який і в цьому випадку є суттєвим детермінантом локалізації 

НДДКР, важливу роль відіграють якість науково-дослідницького персоналу, наявність 

місцевих дослідницьких центрів, зокрема університетів з високою репутацією [ 2, с.7]. 

Ще ширший та складніший діапазон факторів локалізації для глобальних 

технологічних центрів ТНК. В даному випадку обсяг ринку країни не має суттєвого 

значення. Головними факторами виступають параметри розвитку інноваційної системи 

країни, що приймає: обсяги НДДКР в бізнес-секторі та державному секторі країни та їх 

ефективність, кількість та кваліфікація наукових співробітників, можливість співпраці з 

університетами та національними науковими центрами країни, якість вищої освіти та 

кількість випускників інженерно-технологічних спеціальностей. Важливим фактором, при 

цьому, виступає якість захисту інтелектуальних прав власності [ 3, с. 434; 441]. 
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ТАРГЕТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

З появою мережі Інтернет у продавця з’явилася можливість використання 

механізмів рекламного просування при значній економії рекламних коштів, але 

методологія просування та невдале визначення своєї цільової аудиторії призводить до 

зворотного ефекту: комунікаційна діяльність підприємств не завжди є ефективною. Це є 

наслідком неправильного таргетування. 

В умовах стрімкого розвитку глобалізації та її глибокого проникнення у всі сфери 

людського життя, підприємствам стає дедалі важче визначати напрями комунікаційної 

діяльності. Цільова аудиторія стає дедалі вужчою, в зв’язку з тим, що загальна пропозиція 

на ринках товарів та послуг значно перевищує загальний попит: тобто продавці 

пропонують набагато більше, ніж того потребують споживачі. Продавці, перед введенням 

товару чи послуги на ринок, проводять маркетингове дослідження, у якому визначають 

свою цільову аудиторію досить чітко. Але, не зважаючи на конкретне визначення свого 

цільового покупця, у своїй комунікаційній діяльності підприємства частіше 

використовують так звану методику «килимного бомбардування», тобто намагаються 

зачепити якомога більше число споживачів, серед яких опиняються люди, які не 

зацікавлені у придбанні продукту, що просувається.  Це частіше призводить до 

непомірного збільшення комунікаційного бюджету, який становить другу або третю за 

величиною статтю, та його марного витрачання. В результаті направлення комунікації не 

на ту цільову аудиторію наслідком є втрата великої кількості потенційних споживачів. 

Продавець повинен контактувати з тими шарами суспільства, які його цікавлять 

більш за все для того, щоб мати можливість впливати на їх думку та поведінку.Це, в свою 

чергу, забезпечує йому постійну аудиторію, яка допомагає продавцю при введенні нового 

продукту на ринок, формуванні іміджу бренду, а також забезпечує його релевантною 

інформацією щодо споживацьких бажань. При вдалій комунікаційній політиці 

підприємства споживачі приймають активну участь у формуванні іміджу як компанії, так і 

продукту. Тобто, якщо комунікаційна діяльність побудована правильно, то потенційні 

споживачі стають прихильниками продукту або компанії та власноруч здійснюють 

просування шляхом WOM – маркетингу (Word-of-Mouth). І навпаки, якщо комунікація 

направлена не тій аудиторії, то невдоволені об’єкти комунікаційної діяльності швидше за 

все будуть демонструвати негативне ставлення до продукту або компанії, що призведе до 

додаткових витрат на зміну негативного іміджу. Отже, отримувач, який за моделлю 

Шеннона – Уівера стає джерелом комунікаційного повідомлення (а таке можливо у 

випадку його позитивного відношення до продукту або бренду), запускає ефект 

віральності, що призводить до інтерактивностікомунікації. Тобто продавець отримує 

зворотній зв’язок, що і є основною метою комунікаційної діяльності. Споживачі продукту 

перетворюються у рекламних агентів бренду, що є результатом вдалої комунікаційної 

політики підприємства направленої вірно встановленій цільовій аудиторії. 

Вищезгадана модель Шенона – Уівера набула особливої актуальності в епоху 

інформаційного суспільства. З розвитком мережі Інтернет у продавця з’явилась нова 

платформа для комунікацій – соціальні мережі. Вони налічують велику кількість 

користувачів, які є легкодоступними для будь-яких комунікацій. Також, за допомоги 

таких соціальних мереж, як Вконтакте, Однокласники, FacebookтаLinkedin стало набагато 

простіше взаємодіяти зі своєю цільовою аудиторією: кожен користувач публікує дані про 
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себе, які стають у нагоді при формуванні комунікаційної політики бренду. Компаніям 

стало набагато легше взаємодіяти зі споживачами та розробляти більш унікальний підхід 

до своїх потенціальних споживачів. Наприклад, при виведенні на ринок якогось продукту, 

відділ комунікацій компанії може легко знайти свою потенційну цільову аудиторію за 

допомогою певних суспільств, створених на платформі соціальної мережі («любителі 

пива», «шанувальники техніки Apple» та ін.). Потім, з членів цих суспільств та інших, 

схожих за перевагою користувачів,  можна побудувати цільову аудиторію, що буде 

свідчити про досить вузьке таргетування, яке є запорукою успіху для компанії. Для 

вдалого таргетування комунікаційної діяльності підприємства необхідно враховувати 

такий параметр як релевантність комунікації. Релевантність комунікації – відповідність 

комунікаційного повідомлення особистісним характеристикам адресата, тобто його 

інтересам та соціальному положенню. 

Намагаючись протистояти великій кількості повідомлень, що надходять кожен 

день, люди, іноді навіть не розуміючи того, проводять їх відсів, звертаючи увагу лише на 

ті, які відповідають їх інтересам, йдуть від їх друзів або яких взагалі неможливо уникнути 

(реклама). Вибіркове сприйняття споживачами є основною причиною великих невдач 

комунікації, які можуть трапитися з компанією. Найчастіше отримувач точно визначає 

того, хто надіслав повідомлення, але буває і так, що комунікація здається йому анонімною 

або асоціюється з іншим брендом. При першому варіанті, тобто коли адресат визначає 

того, хто надсилає повідомлення, образ джерела, який є у отримувача, впливатиме на 

інтерпретацію та ефективність повідомлення. У другому варіанті, коли отримувач не 

точно визначає джерело повідомлення, бренд або компанія зіштовхується з проблемою 

асоціації повідомлення. Адресат може не впізнати бренд та подумати, що повідомлення 

прийшло від іншого бренду. Чим більший вплив здійснює повідомлення на отримувача, 

чим більше воно зачіпає сферу його основних інтересів, тим значніше буде результат для 

джерела повідомлення. Це і є приклад вдалого таргетування комунікації. 

Для більш вдалого таргетування компанії-рекламодавцю необхідно 

використовувати програмний алгоритм, що дозволяє визначити представника своєї 

цільової аудиторії. Готові рішення для цього вже надані компанією Яндекс, Google, 

Facebook. В основі рекламного механізму цих лідерів інтернет-індустрії лежить особливий 

алгоритм збору інформації про споживача. Користувач створює свою власну поштову 

скриньку або сторінку в соціальній мережі і вказує свої власні дані, які використовуються 

рекламопоширювачем для більш точного таргетування. Будь-який перехід за посиланням 

або подальше поширення чи оцінювання інформації користувачем враховується і реклама, 

що розміщена на одному з вищевказаних сайтів надається вже більш таргетовано. 

Наприклад: якщо користувач у Facebookпоставив «Like» під картинкою з якимось жартом, 

а це зображення було завантажене комунікантом-рекламодавцем, то користувач буде 

частіше бачити інформацію від цього рекламодавця. Також і з Яндексом або Google: 

користувач після створення своєї поштової скриньки погоджується надавати власні дані 

другій стороні, тобто пошуковику, які використовуються рекламодавцем при кожному 

переході за посиланням. Мабуть часто доводиться бачити «як раз те, що шукав» раніше 

десь у кутку сайту?  

Ці механізми релевантного таргетування продовжують розвиватися. Дедалі вони 

стають все більш точними. Їх використання є необхідним для налагодження 

комунікаційних процесів у соціальних мережах та при просуванні нового бренду або 

продукту. Ідеально таргетована реклама вже перестає бути для споживача рекламою як 

такою. Вона стає для нього вирішенням його проблеми або способом розваги. Для 

рекламодавця добре націлене повідомлення або просування стає запорукою успіху при 

рекламній кампанії. Якщо реклама подобається споживачу, то він стає шанувальником 

компанії, а це вже зовсім інший якісно новий рівень відносин продавець-споживач. Крім 

того, така реклама запускає віральний ефект, що робить споживачів рекламодавцями.  
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Великі транснаціональні компанії вже довели, що перехід до інтернет-реклами не 

був лише даниною моді. Більшість із них проводять комунікаційну діяльність переважно у 

соцмережах, збираючи велику кількість відданих прихильників. Специфіка соціальних 

мереж дозволяє економити мільйони рекламних коштів на просуванні, так як сама 

платформа не коштує майже нічого, а ефект досягається значно якісніший, ніж від 

класичних комунікаційних засобів як-то преса чи телебачення.  
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ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ У ПРОСУВАННІ БРЕНДУ КРАЇНИ: УКРАЇНСЬКИЙ 

КОНТЕКСТ 

 

В сучасному світі під впливом глобалізаційних процесів конкуренція між 

національними державами все більш нагадує боротьбу за споживача між великими 

корпораціями. В таких умовах конкурентного змагання все більшого значення для  держав 

набуває свій унікальний образ, який повинен не тільки асоціюватись саме з цією країною, 

але і характеризувати її з позитивного боку. Для того, щоб продавати свій «продукт» 

(залучати закордонні інвестиції, туристів, представників великого бізнесу та ін.), державі 

необхідно мати все вищезазначене, що входить в поняття бренду. Наявність успішного 

бренду посилює позиції країни не тільки на міжнародних ринках, але і сприяє соціально-

економічній стабільності у самій державі. Саме  формування національного бренду 

стимулює пошук національної ідей, без наявності якої жодна країна не може успішно 

розвиватись. 

Україна в останні роки робить перші кроки на шляху до вироблення свого 

національного бренду. Без останнього держава залишатиметься в ряді нерозвинутих країн, 

які виступають на світовому ринку лише як «сировинні придатки».   

Важливим бачиться не тільки створення самого бренду, але й виявлення основних 

цільових груп, а також шляхів просування бренду «Україна» на міжнародній арені. Саме 

це і виступає основною метою дослідження. В роботі буде використовуватись поняття 

«подієвого маркетингу», за допомогою якого  будуть зазначені декілька  заходів, які 

сприятимуть формуванню позитивного образу України в світі як прикладу застосування 

даної технології.  

На сьогодні в українській державі, на жаль, не існує повноцінно складеної 

концепції національного бренду. Спроби  розробити  національні символи, які б були 

упізнані закордоном, викликають  критику в середині самої країни. Тому наше 

дослідження є новітнім в науковому плані. За допомогою аналітичного методу було 

                                                      
*
 аспірантка кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олекся Гончара 
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досліджено ряд наукових та публіцистичних джерел, на основі чого була розроблена 

гіпотеза щодо можливостей просування національного бренду на міжнародній арені за 

допомогою подієвого маркетингу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням поняття національного 

бренду займались на протязі декількох століть зазвичай західні дослідники, серед яких 

можна виокремити С. Анхольта («Брендинг: дорога к мировому рынку») [1], П. Темпорала 

(«Why Asian Countries need Branding») [2] и др. В роботах зазначених вчених основна 

уваги приділяється розкриттю поняття «бренд держави», а також зазначається 

необхідність для кожної країни мати свій національний бренд. На прикладі вже існуючих 

успішних національних брендів, дослідники розглядають можливі шляхи брендингу 

держави. 

Якщо вести мову про російських дослідників, то цікавим є те, що значну увагу 

вони приділяють просуванню бренду не самої Російської Федерації, а окремих її регіонів. 

Зокрема, серед таких дослідників цікавими є праці Д. Візгалова («Брендинг города») [3]. В 

даних дослідженнях акцент робиться на різноманітних методах та засобах брендингу 

регіону та міста, які можуть бути застосовані і на загальнонаціональному рівні, правда з 

деякими модифікаціями. 

Окрім регіонального брендингу російські вчені займаються дослідженням і 

загальнодержавного, національного. Ці дослідження характеризуються зазначенням 

досягнень та переваг РФ, які можуть виступити основою для просування бренду країни, а 

також визначення основних напрямків брендингу. 

Українських досліджень щодо національного брендингу України, які б мали під 

собою наукове підґрунтя досить небагато. Питанню національного бренду приділяють 

увагу в основному аналітики, які досліджують сучасне становище бренду «Україна».  

Основні результати дослідження. Спочатку необхідно зазначити декілька 

теоретичних моментів. Сам термін «національний бренд» вперше з'явився в 1996 році. 

Основоположником цього напряму досліджень став Симон Анхольт, який займається 

стратегічним плануванням і розвитком  репутації країн в світі. 

Вивчивши основні дослідження  даного поняття, ми можемо дати йому наступне 

визначення: національний бренд – це те враження, яке справляє держава на цільову 

аудиторію; сукупність усіх матеріальних та символічних ознак, які роблять державу 

унікальною, виокремлюють її  із загальної маси, призводять до впізнавання  країни за 

назвою, формують довіру до  неї. 

Окремо слід розглянути поняття «брендінгу країни».  Симон Анхольт визначає 

останній як побудову та підтримку позитивних асоціацій про країну, її громадян та 

продуктів [1, c.166 ]. Постає питання, навіщо державі мати свій власний національний 

бренд. Пол Темпорал у своїй статті перераховує наступні переваги, які отримує держава 

при наявності успішного та ефективного національного бренду: збільшення стабільності 

валюти; допомога у оновленні міжнародної довіри та впевненості інвесторів; зміна 

міжнародних рейтингів; збільшення міжнародного політичного впливу; зростання 

експорту товарів та послуг з брендами; зростання в’їзного туризму та інвестицій; 

стимулювання сильних міжнародних партнерств; зміцнення нації (впевненість, гордість, 

згода, національна рішучість); зміна негативних уявлень про питання оточуючого 

середовища та прав людини; отримання більшого успіху на світових ринках; зростання 

можливостей перемоги проти регіональних та світових ділових конкурентів та захист 

своїх власних ринків [2]. 

Ще одним теоретичним поняттям, якому необхідно дати визначення в нашому 

дослідженні є подієвий маркетинг (event marketing). В нашій роботі під ним буде 

розумітися  систематична організація заходів як платформи презентації держави для того, 

щоб за допомогою емоційної дії активізувати увагу цільової групи до держави [4, c.9]. В 

цьому плані необхідно розкрити зміст такого терміну як  «економіка подій» - це  сфера  

діяльності, пов'язана з плануванням, організацією і проведенням  знакових культурних 
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заходів. Її можна виокремити як один з напрямів брендінга країни, у складі якого 

виділяються наступні типи подій: державні свята, фестивалі, виставки і салони, ділові 

події, спортивні і  екзотичні події. Подієва складова справляє значний вплив на розвиток 

держави, у тому числі на розвиток її економіки, оскільки культурні події стають не лише 

престижними, але і прибутковими заходами. Бо вони не тільки залучають як закордонні 

так і місцеві інвестиції, але і працюють на створення позитивного образу держави у 

цільових аудиторій [3, с. 112 - 114]. 

Ми не беремось створити повноцінну концепцію національного бренду, адже це 

дуже довготривалий процес з залученням до нього спеціалістів різноманітних сфер та 

широким обговоренням серед громадян держави. Як зазначав С.Анхольт, зміна мирового 

сприйняття країни не можу бути ні швидкою, ні легкою – як-ніяк, її репутація розвивалась 

на протязі багатьох століть [1, c. 183].  Перш за все наша робота - це перший крок у 

розробці національного бренду України. 

Саме подієвий маркетинг є найбільш оптимальним засобом брендингу країн, що 

розвиваються, до яких відноситься і Україна. Для підтвердження цього тезису розглянемо 

можливе застосування подієвого маркетингу на прикладі української держави. Подієвий 

маркетинг як напрямок брендингу України обумовлений декількома чинниками: 

1. Незначний обсяг фінансування брендингових заходів, викликаний браком 

бюджетних коштів. Влаштування спеціальних подій можливе при залученні інвестицій з 

боку внутрішніх інвесторів, що значно зменшує кількість фінансових вливань з боку 

держави. Більш того – влаштування символічних подій сприяє розвитку інфраструктури 

як окремих місць проведення подієвих заходів, так і держави в цілому. 

2. Завдяки подієвому маркетингу цільова аудиторія сприймає бренд держави, що 

просувається, більш доброзичливо ніж при прямій рекламі. Більш того, у більшості 

випадків споживач не сприймає влаштовані події як рекламу, тому набагато легше 

викликати позитивні емоції та асоціації щодо держави за допомогою влаштування invent-

подій. 

3. Україна нещодавно стала незалежною, а це зумовлює незначну обізнаність 

міжнародної спільноти про українську державу, що дає широке коло можливостей щодо 

створення бренду, перш на все, з метою ідентифікації України іноземними громадянами. 

Спеціальні події є найбільш оптимальним засобом в цьому плані, так як саме яскраві, 

значні події міжнародного масштабу, влаштовані в нашій державі, будуть потрапляти у 

міжнародні новини, завдяки чому інформація про Україну швидко поширюватиметься у 

світовому інформаційному просторі. 

4. Українська держава має ряд характеристик (географічне положення, історичні та 

культурні пам’ятки, різнобарвна природа та ін.), які надають їй широке коло можливостей 

для проведення спеціальних подій.  

Перш ніж розглядати саму технологію застосування подієвого маркетингу, 

необхідно визначитись з цільовими групами, тобто основними споживачами бренду 

«Україна». Саме це дасть змогу у подальшому визначити, які матеріальні та символічні 

елементи, які ідеї повинні лягти у основу концепції бренду, щоб вплинути необхідним 

чином на відношення до України саме цих категорій споживачів. 

Головною цільовою аудиторією національного бренду є громадяни держави. 

Анхольт зазначає, що основним ресурсом більшості регіонів та держав або так званою 

«брендовою есенцією» є їх мешканці [1, c.187]. Саме вони є творцями тих ідей, які стають 

основою брендингової концепції. Якщо мешканці держави бачать, що їх власні 

громадянські та культурні досягнення визнаються за кордоном, вони будуть сприяти 

створенню більш продуктивної сфери культури. Вироблення бренду України сприятиме 

знаходженню національної ідеї.  

Якщо вести мову про такі групу як закордонні інвестори, то є зрозумілим той факт, 

що залучення закордонних інвестицій є пріоритетом для багатьох країн [6, c. 73]. 

Виключенням не є і українська держава, економіка якої для подальшого розвитку та 
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модернізації постійно потребує вливання коштів. Саме продуманий брендинг країни може 

стати тим фактором, який буде цьому сприяти, бо існування бренду держави говорить про 

те, що вона сприймається як стабільний, економічно привабливий міжнародний актор, з 

яким можна співпрацювати в різних сферах економічної діяльності [7, c. 67]. Також 

необхідно відмітити, що наявність національного бренду призводить до зростання 

продажу національних товарів на міжнародних ринках, що має наслідком зростання 

вливань в економіку держави, а значить і збільшення інвестиційної привабливості країни 

[5]. Проте інвестори є досить специфічною групою. Мається на увазі, що наявність 

національного бренду не є домінуючим фактором при виборі держави, економіка якої 

буде об’єктом інвестицій. На сьогодні внутрішні умови в Україні такі, що переконати 

інвестора в привабливості української економіки без кардинальних реформ неможливо 

(мається на увазі наявність політичних в’язнів, високий рівень корупції і т.і.). Однак з 

урахуванням навіть цих фактів, інвестори залишаються однією з найважливіших цільових 

груп при національному брендингу з застосуванням подієвого маркетингу, так як 

проведення значущих міжнародних заходів на території України може посприяти веденню 

діалогу між представниками влади і потенційними інвесторами. 

Ще однією аудиторією, на яку повинен бути спрямований бренд «Україна» в 

першу чергу є споживачі українських товарів на міжнародних ринках. Економічний 

розвиток будь-якої країни залежить від обсягу експорту національних товарів на зовнішні 

ринки, а отже і від рівня попиту серед громадян інших держав на ці товари. Українські 

товари, які експортуються, більше не зосереджені лише в хімічній чи металевовиробничій 

сферах. Все більший сектор закордонних ринків продовольчих товарів завойовують 

українські виробники. Це звісно призводить до намагання інших держав захистити своїх 

національних виробників, що і робиться за допомогою торгівельних війн. Останні 

спрямовані на підрив репутації українських товарів. Успішний брендинг України може 

надати додаткову «зброю» українським виробникам при веденні торгівельних війн і 

формуванню у простих споживачів закордонних ринків стійкого позитивного відношення 

до українських товарів. 

Крім двох вищезазначених цільових груп, особливу увагу слід звернути на таку 

аудиторію, як українці, які працюють або живуть закордоном. Україна вельми зацікавлена 

в їх повернені на батьківщину. Адже сучасний світовий ринок праці характеризуються 

високою мобільністю трудових ресурсів. Все частіше можна почути про «втечу мозків» з 

країн третього світу, постсоціалістичних країн до більш розвинутих держав (США, ЄС та 

інші), які прикладають всіх зусиль для того, щоб «заманити» до себе професіоналів, 

спеціалістів у своїй галузі з усього світу. Україні необхідно не тільки зупинити постійну 

еміграцію закордон молодих спеціалістів, але намагатись повернути тих, хто вже виїхав. 

Поширення відомостей про українську державу як таку, що економічно розвивається, 

проводить ряд престижних міжнародних заходів та залучає велику кількість інвестицій 

вже змусить деяких заробітчан замислитись над поверненням. При цьому ефективний 

брендинг дійсно призведе до економічного розвитку, а значить і до зростання кількості 

робочих місць для спеціалістів у певних галузях виробництва. 

Не менш важливою групою ніж три вищеперераховані, є група туристів. С.Анхольт 

зазначає, що туризм часто є головним двигуном при просуванні національного бренду [1, 

c. 251]. Дійсно, саме туристи приїжджаючи додому поширюють відомості про країну, де 

вони були, серед своїх знайомих. Починає працювати так зване «сарафанне радіо», коли 

позитивна інформація про державу поширюється від одної людини до іншої. При цьому 

відомості отримані таким чином зазвичай заслуговують на довіру, так як поступають під 

гаслом «перевірено на власному досвіді». В Україні є досить історичних місць, 

архітектурних пам’яток, природних заповідників, курортних зон, які можуть задовольнити 

будь-які забаганки мандрівників та відпочиваючих. Це при тому, що відпочинок в Україні 

порівняно з європейськими країнами та країнами СНД є досить недорогим. Необхідно 

тільки, щоб про це дізнались громадяни інших країн.  
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Якщо казати про цільові групи при просуванні національних брендових товарів, то 

на початковому етапі брендингу, як зазначає С.Анхольт, основну увагу необхідно 

зосередити на закордонних ринках, де є великі національні діаспори власної країни, а 

також на ринках, де є близький культурний або лінгвістичний спадок  [1, c.122-123]. Для 

України такими цільовими ринками можуть стати внутрішні ринки країн СНД, Болгарії, 

Румунії, Польщі, Словаччини, Словенії, тобто всі слов’янські країни та постсоціалістичні 

держави. Слід відмітити, що спочатку увагу при просуванні національних товарів та 

національного бренду слід зосередити на менш розвинених ринках, а вже потім атакувати 

ринки першого світу. Такими ринками для України є Молдавія, Білорусь, Румунія, а також 

ряд азіатських держав (Киргизстан, Таджикистан, Азербайджан), для яких Україна 

асоціюється з країною, наближеною до Європою, а отже є привабливою як в плані 

інвестицій та товарів, що виробляються нею, так і в плані туризму. Це зумовлено тим, що 

європейські країни (маються на увазі держави західної Європи) вже мають бренд, а саме 

викликають таку асоціацію як якість.  

Перш ніж братись за розробку концепції національного бренду країни, ми повинні 

виокремити ті сильні сторони держави, які можуть стати основою цього бренду. Як 

зазначав Симон Анхольт, завданням ефективного брендингу держави є «сфокусоване 

віддзеркалення» дійсної, повної, своєчасної картини реальності [1, c. 183]. Тобто ідеї 

покладені в основу бренду, ті мессиджі, які ми намагаємось донести до цільових груп, 

повинні базуватись на реальних характеристиках держави, її перевагах над іншими 

країнами. Отже, дослідивши різноманітні публікації з цього питання, а також 

проаналізувавши ситуацію на мировому ринку ми дійшли наступних висновків. Україна 

має дві сфери виробництва, успішний брендинг яких, може призвести до зростання 

конкурентоздатності та впізнання держави серед населення інших країн світу, тобто 

потенційних споживачів України як національного бренду. Мова йде про 

агропромисловий сектор та галузь IT-технологій, центром якої в Україні став Львів.  

Про вдале географічне розташування та родючі чорноземи написано багато – 

українська держава має всі ресурси для того, щоб стати одним з основних поставників 

продовольчих товарів на світовому ринку. Проте, як зазначають спеціалісти, країни, що 

розвиваються, такі як Україна, знаходяться в так званій пастці бідності [5]. Вони не 

можуть істотно підвищити доходи від свого експорту, продаючи фактично не товари, а 

сировину: зерно, сталь, продукти хімії і так далі. Національним виробникам при 

просуванні власних брендів вкрай важливо, щоб країна з якої походять їх товари, 

викликала у кінцевих споживачів необхідні асоціації – надійності, точності, гарантії якості 

і т.п. Тому вітчизняні кампанії та держава зацікавлені в тісній співпраці один з одним 

щодо вироблення національного бренду. Теж саме можна казати і про галузь IT-

технологій. Наші фахівці в цій сфері виробництва користуються попитом серед західних 

кампаній. Через високу якість та досить помірну оплату українські ІТ-компанії стають все 

більш відомим в світі. Проте для успішної конкуренції на світових ринках знову ж таки не 

достає цілісного позитивного образу держави, представниками якої вони є.  

На перший погляд здається, що створення повноцінного позитивного образу країни 

потребує значних фінансових інвестицій. Проте це не зовсім так. Звісно, для розробки 

логотипу країни, трансляції рекламних роликів на закордонних телеканалах та публікації 

реклами в пресі потрібні значні кошти. Та це не означає, що такий брендинг буде 

успішним. Бо споживачі такої реклами досить скептично та обережно ставляться до 

інформації, яка надходить до них під рекламними гаслами. Більшу довіру викликають 

відомості отримані від знайомих або з новин. Тобто значно дешевше та більш ефективно 

при брендингу країни застосовувати подієвий маркетинг, про який ми говорили вище, 

тому що саме застосування технологій подієвого маркетингу призводить до того, що 

інформація про країну потрапляє у міжнародні новини або поширюється представниками 

інших держав серед своїх співгромадян.  
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Отже, виходячи з тих цільових груп та сильних сторін України, які ми зазначили 

вище, ми пропонуємо наступні заходи в рамках подієвого маркетингу, які сприятимуть 

просуванню бренду України на світовій арені. Перераховані нижче події розраховані на 

те, щоб впливати одразу на всі зазначені нами цільові групи. 

На наш погляд, потрібно виокремити декілька міст України, які мають символічне 

значення та потребують вливання коштів для свого розвитку. Таким чином ми «вбиваємо 

двох зайців»: закордонні учасники саміту знайомляться з культурою української держави, 

а місто проведення отримує додаткові фінансові вливання та робочі місця, адже 

проведення економічних форумів, конференцій, самітів потребує належної 

інфраструктури та професійних кадрів, а отже місто отримує поштовх до розвитку.  

Отже, перший захід, який ми пропонуємо проводити в Україні – це щорічний 

європейсько-азіатський аграрний форум. На такому з’їзді представники аграрного сектору 

з Європи та Азії зможуть ділитися досвідом та заводити необхідні ділові зв’язки. Україна, 

яка займає серединне положення між Європою та Азією, а також має великий потенціал 

(землі сільськогосподарського призначення, сприятливий клімат та ін.) для розвитку 

аграрного сектору, бачиться природним центром проведення подібних зустрічей. Місцем 

проведення даного заходу ми пропонуємо зробити Полтаву. Остання має на своїй 

території значні історичні та культурні пам’ятки, відома як місце, де відбулися великі 

історичні події, а також має значні можливості у розвитку сільського господарства та 

скотарства. При залученні інвестицій та розвитку інфраструктури міста, що відбудеться 

при проведенні там міжнародного форуму, Полтава може стати значним туристичним та 

бізнесовим центром, який буде характеризуватися великою кількістю зареєстрованих 

аграрних кампаній. Організація та успішне функціонування такого форуму, звісно, 

потребуватиме підтримки з боку держави, але основні кошти на форум можна залучити у 

внутрішніх інвесторів – крупних українських аграрних кампаній. Останні зацікавлені в 

просуванні своїх товарів на зовнішні ринки та залучення новітніх технологій у своє 

виробництво. А що, як не зустрічі з потенційними діловими партнерам, залучення 

іноземних інвестицій та запозичення новітніх технологій у галузі сільського господарства 

призведе до цього. Проведення європейсько-азіатського форуму в Полтаві щорічно 

матиме наслідками: поширення відомостей серед потенційних інвесторів про Україну як 

аграрний центр Європи; запозичення досвіду та новітніх технологій у галузі сільського 

господарства українськими аграріями у іноземних колег; розвиток Полтави як 

туристичного та бізнесового центру, а як наслідок цього – поява нових робочих місць та 

підвищення рівня життя населення в даному регіоні. 

Другою подією, яка повинна посприяти просуванню бренду «Україна» на світовій 

арені повинен стати щорічний світовий науковий форум по ІТ-технологіям. Галузь ІТ в 

Україні тільки-но починає розвиватись, проте українські ІТ-спеціалісти користуються 

попитом по всьому світу, а Львів за декілька років здобув славу ІТ-центра не тільки 

України, але і всієї Східної Європи. Саме ця галузь виробництва є найбільш 

перспективною в сучасному світі і розвивається дуже швидкими темпами, тому існує 

значна потреба у проведенні наукового форуму, на якому ІТ-спеціалісти з усього світу 

мали б змогу ділитися досвідом, а потенційні роботодавці та інвестори знаходили об’єкти 

своїх фінансових вкладень. Логічно було б зробити місцем проведення такого форуму 

Львів, проте, на наш погляд, в це місто і так залучаються великі інвестиції і йде досить 

великий потік туристів. Нашою ж метою є сприяння розвитку міст, які на сьогодні мають 

великий нереалізований потенціал, який потребує інвестицій. Тому на роль центру 

проведення форуму ми пропонуємо Черкаси. Це місто має давню історію, багато 

культурних та історичних пам’яток, а також значну технологічну університетську базу 

(Черкаський філіал національного аерокосмічного університету, Черкаський державний 

технологічний університет та ін.). Остання може мати велике значення, оскільки 

проведення наукового форуму по ІТ-технологіям світового рівня в місті сприятиме 

розвиткові дослідницьких робіт цього напрямку, а також підвищенню кваліфікації кадрів, 



 50 

які у майбутньому можуть стати основою для розвитку галузі ІТ-технологій в місті і в 

країні. Щодо фінансування такого форуму, то можна знову ж таки казати про залучення 

коштів інвесторів, які зацікавленні у підвищенні кваліфікації своїх кадрів та обміні 

інформацією щодо інноваційних технологій. Проведення щорічного світового наукового 

форуму по ІТ-технологіям призведе до: появи та закріплення репутації України як центру 

з вироблення якісних та помірних в ціні ІТ-технологій; підготовці нових кадрів в сфері ІТ; 

стимулюванню проведення в Черкасах дослідницьких робіт та становлення самого міста 

як ще одного центра з вироблення ІТ-технологій; залучення іноземних інвестицій. 

На перший погляд здається, що вищезазначені форуми спрямовані перш за все на 

таку цільову групу як закордонні інвестори, але це не так. Проведення даних заходів на 

високому рівні, з висвітленням цих подій в новинах (як вітчизняних та і закордонних) 

сприятиме зростанню відчуття національної гордості та розуміння того, що держава 

рухається у напрямку економічного зростання та інтеграції до західних ринків. Не 

потрібно забувати і про покращення благоустрою декількох українських міст, що 

призведе до зростання рівня життя місцевих жителів. Інформація про те, що в Україні 

відбувається ряд світових форумів з таких перспективних та економічно привабливих 

сфер як агропромисловість та ІТ-технології, про те, що ці галузі виробництва 

розвиваються та інвестуються, призведе до повернення українських заробітчан, 

спеціалістів у цих сферах виробництва додому. При наявності перспектив для 

професійного розвитку в рідній країні, відпаде потреба у виїзді на роботу закордон. 

Грамотно обрані міста для проведення форумів (наявність історичних та культурних 

пам’яток, мальовнича природа) призведуть до поширення відомостей серед іноземних 

громадян (через новини, від знайомих) про наявність в Україні привабливих місць для 

туризму. У споживачів українських товарів на закордонних ринках, які будуть отримувати 

інформацію з новин та від знайомих про події міжнародного масштабу, які відбуваються в 

Україні та отримали визнання серед впливових глобальних акторів (держав, міжнародних 

корпорацій та т.і.), буде зростати рівень довіри до українських товарів,який буде вже 

важче підірвати під час ведення торгівельних війн. Тобто, як ми бачимо, ці форуми 

справлять комплексний вплив на все цільові групи, які ми зазначили на початку нашого 

дослідження. 

Окремо для такої цільової групи як споживачі українських товарів на закордонних 

ринках бачиться доречним влаштовувати ярмарок-виставок в країнах їх проживання. На 

таких ярмарках українські виробники можуть влаштовувати презентацію своїх товарів з 

можливістю безкоштовно ознайомитись з рівнем їх якості.  

Слід відмітити, що для більш ефективного національного брендингу необхідно 

поширювати відомості і про культуру своєї країни. Адже саме культура робить кожну 

державу унікальною та неповторною, надаючи товарам з цієї країни неповторних 

властивостей, пов’язаних саме з місцем їх походження. Тобто при згадуванні назви 

держави у споживача виникатиме певний асоціативний ряд. Наприклад, Україна може 

асоціюватись з такими якостями як доброзичливість, щедрість, професійність, відчуття 

домашнього затишку. Для цього в рамках подієвого підходу при просуванні 

національного бренда необхідно проводити різноманітні міжнародні музикальні фестивалі 

(такі як ГогольFest, Джаз Коктебель, Країна мрій та ін.), міжнародні кулінарні конкурси 

(адже українська кухня універсальна і своєрідна), кінофестивалі (Одеський та Київський 

міжнародні кінофестивалі, Київський міжнародний фестиваль «Молодість» ) та ін. Цей 

напрямок подієвого маркетингу в України постійно розвивається, необхідно лише 

надавати вже існуючим заходам більш глобального характеру: запрошувати велику 

кількість представників інших країн, широко освітлювати ці заходи в ЗМІ.  

Висновки. Отже, стає зрозумілим, що  в сучасному світі жодна держава не може 

ефективно конкурувати на міжнародних ринках без наявного і діючого національного 

бренду. Подієвий маркетинг є саме тією технологією, за допомогою якої держава при 

мінімальних затратах отримує максимальний результат у просуванні національного 
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бренду на глобальному рівні. Проведене нами дослідження містить ряд рекомендацій 

щодо проведення в Україні різноманітних заходів для просування національного бренду 

на міжнародній арені. Реалізація їх на практиці матиме своїми наслідками не тільки 

поширення позитивних відомостей про Україну серед населення інших держав, 

збільшення кількості іноземних інвестицій у економіку, але і  соціально-економічний та 

культурний розвиток  різних регіонів, стабілізацію соціальної ситуації в середині самої 

країни та сприятиме становленню національної ідеї і зростанню національної свідомості 

громадян.  
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МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ 

 

Однією з ключових характеристик інформаційного простору є його відкритість, 

адже зникають кордони між національними  державами, а це, у свою чергу,  уможливлює 

різного роду деструктивний вплив та маніпулювання свідомістю суспільства 

зацікавленими у цьому сторонами. 

Останнім часом поняття «інформаційної війни» стає все більш актуальним, 

зважаючи на подальший розвиток та ускладнення комунікаційних технологій. Подібна 

технологічна еволюція призводить до виникнення нових методів інформаційного впливу, 

що по своїй суті стають більш точними та цілеспрямованими. Хибним було б твердження, 

що маніпуляція свідомістю стала результатом впливу інформаційних революцій, адже 

своїм корінням явище сягає далекого минулого. Однак під впливом новітніх технологій 

з’являються нові методи та платформи для спрощення процедури проникнення  до 

масової свідомості з метою її подальшої зміни. 
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У широкому контексті маніпуляція – це,  за словами Є.Доценко, вид 

психологічного впливу, правильне виконання якого призводить до прихованого 

виникнення у іншої людини намірів, які не співпадають з її актуально існуючими  

бажаннями [2].  При цьому необхідно розрізняти міжособистісне маніпулювання та 

маніпулювання масовою свідомістю, яке є безособовим за своєю формою та передбачає 

вплив не на індивіда, а на широкі маси, що, зазвичай, діють ірраціональною, оскільки не 

мають власних інтересів. Таким чином можемо говорити про таку реалію сучасного світу, 

як «психологічний натовп», який, на відміну від фізичного, не об’єднаний спільним 

простором та який не має єдиних інтересів, які, у такому випадку, нав’язуються ззовні [3]. 

У сьогоднішньому глобалізованому світі можливості для маніпулювання масовою 

свідомістю розширюються завдяки тому, що за досить короткий проміжок часу із 

суспільства, що живе в умовах інформаційної нестачі, світ перейшов до суспільства, яке 

фактично перенасичене кількістю фактів, думок, оцінок тощо. 

Існує безліч технік та принципів маніпулюванням масовою свідомістю 

різноманітних як  за своєю формою, так і за характером впливу. У своїй більшості вони 

засновані на таких категоріях психіки, як  навіювання, зараження та наслідування [4].  

Важливою у контексті інформаційного протистояння чи то між корпораціями, чи 

між державами, постає маніпулювання масовою свідомістю за допомогою засобів масової 

інформації. Подібний вид маніпуляції являється чи не найдієвішим, особливо зважаючи на 

нові форми, що виникли у зв’язку з появою Інтернету. Одним з факторів, що пояснює 

результативність подібного роду маніпуляцій є велике географічне охоплення  впливу та 

схильність людей вірити засобам масової комунікації. 

Серед методів, які активно використовуються для маніпулювання масовою 

свідомістю можна виділити наступні [4]: 

 Першочерговість спирається на той факт, що психіка людини влаштована таким 

чином, що свідомість сприймає ту інформацію, про яку стало відомо в першу чергу, тобто 

інформація, отримана пізніше, піддається сумнівам. 

 Свідки подій. Доволі поширена техніка, коли маніпулятор задля донесення 

певної інформації до аудиторії знаходить «свідка» подій, який поширює факти, передані 

йому раніше маніпулятором, у якості своїх власних спостережень, думок тощо. 

Використовуючи людські емоції, які до того ж є психологічною основою маніпуляції, 

можна дещо ослабити внутрішню цензуру та досягти потрібного результату. У контексті 

даної техніки варто сказати й про іншу методику – ефект присутності, адже посилання на 

факт присутності під час якоїсь події дозволяє досягнути максимального ефекту від 

маніпулювання. 

 Однобічність висвітлення подій.  Згідно з цим принципом аудиторія отримує  

інформацію про події лише з вуст однієї сторони, таким чином приховується 

альтернативна думка та досягається необхідний маніпулятивний ефект. 

  Зміщення акцентів полягає в тому, що не бажана  для маніпулятора інформація  

подається на другому плані, у той час як непотрібна інформація отримує першочергове 

висвітлення. Таким чином, разом з принципом першочерговості досягається необхідний 

ефект. 

 Експресивний удар. Даний принцип знову ж таки має на меті вплив за 

допомогою емоційної складової психіки. Суть полягає в тому, що показуються шокуючі 

реалії життя індивідів що ведуть за собою стан психологічного шоку. Цей прийом може 

застосовуватися разом з технікою зміщення акцентів задля більшого проникнення у 

масову свідомість. 

 Повторення інформації є досить простою у використанні, але при цьому дієвою 

методикою, що полягає у багаторазовому повторенні певної інформації (знову ж таки 

застосування її разом з іншими техніками, наприклад, заміщенням акцентів, однобічністю 

висвітлення подій тощо лише посилить кінцевий ефект). 
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 Половинна правда. Даний метод маніпуляції полягає у донесенні до аудиторії 

лише частини інформації, яка при цьому являється повністю правдивою, однак інша 

частина інформації, що може пояснювати існування першої, приховується, що, зрозуміло, 

викликає у свідомості людей негативне сприйняття ситуації в цілому. 

 Принцип контрасту. Згідно з цим принципом необхідна інформація подається 

на фоні інших, зазвичай негативних, фактів. 

Звісно, перелік, поданий вище, не є вичерпним, однак, базуючись на даних 

принципах та методиках та використовуючи їх у поєднанні, можна досягти необхідного 

результату.   

Висновок. Маніпуляція масовою свідомістю, особливо за допомогою засобів 

масової комунікації, посідає чільне місце у ході інформаційних протистоянь між різними 

суб’єктами. У загальному випадку під маніпуляцією розуміється психологічний вплів на 

суб’єкта, у нашому випадку маси, з метою зміни їх поглядів, намірів, тощо.  

У статті було також розглянуто маніпулятивний арсенал засобів масової 

інформації, оскільки цей пласт являє собою чи не найдієвішу платформу для 

маніпулювання масовою свідомістю через низку об’єктивних причин. Серед методик, 

зокрема, увага зверталася на: приховування певних фактів та акцентуалізація іншої, 

другорядної інформації; розповсюдження неправдивих або напівправдивих повідомлень з 

метою викликати негативні реакції у аудиторії тощо. Загалом, усі ці прийоми спрямовані 

на формування певного емоційного стану та психологічних установок в аудиторій, адже 

саме емоції є психологічною основою для маніпуляцій.  
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РАКЕТНО-ЯДЕРНА ПРОГРАМА ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ 

 

Історія розвитку ядерних досліджень, створення великої ядерної інфраструктури та 

підготовка фахівців у галузі військових технологій в КНДР свідчить про те, що близько 

двадцяти останніх років свого життя Кім Ір Сен, засновник північнокорейської держави і 

перший її правитель, надавав першочергове значення їх ракетно-ядерній спрямованості.  

За прикладом Китаю, де Мао досить успішно вирішив ядерну проблему і вже в 

1964 р. провів перше випробування атомного заряду, північнокорейський режим почав 

своє таємне сходження до мети оволодіти ядерною зброєю. Цьому певною мірою сприяла 

підписана в 1956 р. угода між КНДР і СРСР про співробітництво в галузі мирного 

використання ядерної енергії. Реальне створення ядерної інфраструктури почалося в 

середині 1960-х рр. [1]. У 1964 р. з допомогою Радянського Союзу був заснований 
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науково-дослідний центр в Йонбені, де поряд з роботами в галузі ядерної енергетики 

незабаром стали проводитися військово-прикладні дослідження. 

У 1970-х рр. в КНДР почалися дослідження зі створення власного паливного циклу, 

чому сприяв вступ країни до МАГАТЕ в 1974 р., завдяки якому Північна Корея отримала 

доступ до відкритих матеріалів з ядерно-енергетичної тематики.  

12 квітня 1985 р. під тиском СРСР і з розрахунку на будівництво з його допомогою 

атомної електростанції КНДР підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 

(ДНЯЗ). Саме на цей час припадає друга «хвиля» вдосконалення Центра ядерних 

досліджень в Йонбені: ведеться будівництво трьох ядерних реакторів [2]. 

З червня 1992 р. на атомних об'єктах Північної Кореї почалися інспекції МАГАТЕ. 

У період з 1992-1994 рр. було проведено шість інспекцій, результати яких викликали деякі 

сумніви з боку Міжнародної агенції з атомної енергії. Ханс Блікс (генеральний директор 

МАГАТЕ 1981-1997 рр.) 11 лютого 1993 р. зажадав проведення «спеціальної інспекції». 

Десять днів потому міністр з атомної енергії Північної Кореї поінформував Агенцію про 

відмову його країни дозволити цю інспекцію, а 12 березня – про рішення відмовитися від 

ДНЯЗ. У червні цього ж року КНДР в обмін на обіцянку США не втручатися в її справи 

призупинила свій вихід з договору, але через рік, 13 червня 1994 р., вийшла з МАГАТЕ 

[1]. 

У 1994 р. в Пхеньяні відбувся візит колишнього президента США Джиммі Картера 

до лідера КНДР Кім Ір Сену, під час якого було досягнуто згоди про заморожування 

північнокорейської ядерної програми в обмін на будівництво двох легководних 

енергетичних ядерних реакторів, щорічне постачання 500 тис. тонн мазуту для теплових 

електростанцій та сприяння в покращенні відносин між КНДР та іншими країнами [1]. Ця 

подія стала переломним моментом, перевівши кризу в переговорну площину і 

забезпечивши її дипломатичне вирішення. 21 жовтня 1994 р. КНДР підписала зі 

Сполученими Штатами «Рамкову угоду», за якою Північна Корея взяла на себе деякі 

зобов'язання, зокрема, припинити будівництво та використання реакторів і підприємств по 

збагаченню урану, вжити заходів щодо демонтажу всіх об'єктів, чиє призначення так чи 

інакше стосується поширення ядерної зброї тощо.  

Прихід до влади сорок третього президента США Буша (молодшого) призвів до 

загострення відносин між двома країнами. Буш включив Північну Корею до країн «вісі 

зла» [3], а через якийсь час США призупинили поставки палива для північнокорейських 

електростанцій. КНДР 12 грудня 2002 р. офіційно оголосила про відновлення ядерної 

програми і видворення інспекторів МАГАТЕ [4]. 10 січня 2003 р. КНДР офіційно вийшла 

з ДНЯЗ, мотивуючи це необхідністю захисту інтересів національної безпеки в умовах 

«зростаючої ворожої політики і тиску» зі сторони США [1]. 

В серпні 2003 р. розпочалися шестисторонні переговори з денуклеаризації 

Корейського півострова за участі КНР, США, Росії, Японії та Південної Кореї. Перші три 

раунди (серпень 2003 року, лютий і червень 2004 р.) не принесли особливих результатів. 

А від участі в четвертому, наміченому на вересень, Пхеньян ухилився у зв'язку з черговим 

загостренням американо-корейських і японо-корейських відносин [1]. 

10 лютого 2005 р. КНДР офіційно заявила про наявність у неї ядерної зброї, що є 

«цілком оборонним» і «призначеним для ядерного стримування» [2, 4]. 

У липні 2005 р. після тривалих неофіційних консультацій КНДР погодилася 

повернутися за стіл шестисторонніх переговорів щодо своєї ядерної програми в Пекіні. В 

якості умови КНДР висунула одну вимогу: щоб США «визнали Північну Корею в якості 

партнера і ставилися до неї з повагою» [1]. 

У ході п'ятого раунду переговорів (листопад 2005 р.) Північна Корея заявила про 

готовність призупинити випробування ядерної зброї. Пхеньян пообіцяв відкласти 

випробування ядерної зброї в якості першого кроку в рамках програми поступового 

перетворення Корейського півострова в без'ядерну зону. 
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Тим не менше, вже 20 грудня 2005 р. Центральне телеграфне агентство Кореї 

повідомило, що Північна Корея має намір активізувати ядерні розробки на основі 

графітових реакторів, за допомогою яких можна отримувати збройовий плутоній. Цією 

заявою КНДР фактично денонсувала свої колишні обіцянки відмовитися від усіх ядерних 

програм в обмін на гарантії безпеки та економічну допомогу [1]. 

9 жовтня 2006 р. Північна Корея провела перше підземне ядерне випробування. У 

відповідь на це 14 жовтня 2006 р. Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію 1718, що 

вимагала від КНДР припинити реалізацію ракетно-ядерної програми і відновити 

мораторій на запуски балістичних ракет та обмеження поставок Пхеньяну продукції і 

технологій, що можуть бути використані у воєнних цілях, зокрема, для збагачення урану. 

В свою чергу Північна Корея обіцяла відмовитись від ядерних озброєнь як тільки 

перестане відчувати загрозу зі сторони США [4]. 

Для посилення своєї позиції в квітні 2009 р. КНДР здійснила черговий запуск 

балістичної ракети та потребувала, щоб інспектори МАГАТЕ покинули територію країни 

[2]. В травні того ж року МЗС Північної Кореї заявило, що країна буде зміцнювати свої 

сили ядерного стримування, якщо США не відмовляться від ворожої політики по 

відношенню до Пхеньяну. 25 травня 2009 р. КНДР провела друге підземне ядерне 

випробування. Відповіддю РБ ООН стало прийняття резолюції 1874, що вводила 

додаткові санкції по відношенню до КНДР. 

Події, що слідували після цього випробування, підтвердили, що Північна Корея 

продовжує роботи в інтересах реалізації ядерної програми. Так, в травні 2010 р. вона 

заявила про успіхи в термоядерному синтезі і можливості значного збільшення 

потужності своїх ядерних боєзарядів.  

24 січня 2013 р. КНДР офіційно заявила про намір провести ядерні випробування і 

продовжити запуски ракет. Напередодні Пхеньян у відповідь на розширення РБ ООН 

санкцій за здійснений на початку грудня 2011 запуск північнокорейської балістичної 

ракети заявив про намір країни нарощувати свій військовий потенціал і розвивати ядерну 

програму, відмовившись від переговорів з денуклеаризації Корейського півострова. Вже 

12 лютого 2013 р. КНДР оголосила про успішно проведене ядерне випробування. 

Південна Корея ці дані офіційно підтвердила [5]. 

Отже, історія розвитку ракетно-ядерної програми в КНДР є досить складною, адже, 

зважаючи на ізольованість цієї країни, більшість достовірної інформації є засекреченою, і 

багато в чому під час дослідження історичного процесу розвитку ядерної політики 

Північної Кореї доводиться спиратися на інформацію, яку вона сама надає. Саме через той 

факт, що цілком достовірних даних про потужний ядерний потенціал цієї країни немає, як 

ЗМІ, так і експерти неоднозначно оцінюють заяви правлячої верхівки країни щодо ядерної 

загрози, яку вона може створити у разі загрози зі сторони Сполучених Штатів Америки, 

розцінюючи їх як шантаж задля отримання певних політичних вигод та переваг. 
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Башта Л. * 

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ США 

 

За останні декілька років значно зросла роль експорту в забезпеченні економічного 

зростання національних економік. Уряди більшості країн надають всебічне організаційне 

та фінансове сприяння підприємцям під час здійснення ними експортних операцій. В 

останні два десятиліття XX ст. у зовнішньоторговельній політиці США спостерігалося 

зміщення акцентів із заходів регулювання імпорту (які, тим не менше, уряд США 

продовжує активно використовувати) у бік заходів, що забезпечують безперешкодний 

доступ товарів та послуг на ринки інших країн. При цьому важливим є не лише усунення 

торговельних бар’єрів на шляху експорту США, а й вплив на господарську діяльність та 

економічну політику інших країн. Тому аналіз експортної політики США є актуальним 

питанням на сучасному етапі розвитку економіки. 

З огляду на зазначене, мета даного дослідження  – на основі різних теоретичних 

підходів, проаналізувати особливості експортної політики США. Об'єктом дослідження є 

процес формування експортної політики США. Предметом вивчення є теоретичні та 

прикладні засади формування експортної політики США.  

 Зовнішньоторговельна політика — система економічних, організаційних, 

політичних заходів щодо розвитку зовнішньоторгових відносин даної країни або групи 

країн; включає визначення обсягів географічної і товарної структури експорту та імпорту. 

В цілому методи регулювання зовнішньої торгівлі можна поділити на митні та немитні. 

Немитні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в свою чергу, 

поділяються на три групи: Фінансові інструменти, кількісні інструменти та інструменти 

прихованого протекціонізму. До інструментів регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в межах експорту відносять: експортне мито, експортну квоту, ліцензування, 

експортні субсидії, добровільне обмеження експорту, експортні кредити та демпінг. 

Як свідчить практика, Конгрес та Уряд США демонструють досить потужну 

підтримку національного експорту, незалежно від перебування при владі республіканської 

чи демократичної партії. Підтримка експорту стала найважливішим засобом державного 

стимулювання національного виробника. Наголос на експорті робиться також з огляду на 

зростаючий дефіцит торговельного балансу, зростання частки нерезидентів серед 

утримувачів боргових паперів казначейства США, а також потенційну загрозу курсовій 

стабільності долара. Найголовнішими партнерами США у цій диспозиції є КНР, Японія та 

ФРН.  

При оцінці потенціалу експорту фахівці виходять з того, що абсолютна більшість 

потенційних споживачів знаходиться за межами кордонів США. Дискусії навколо цієї 

проблеми вже не обмежуються протиставленнями між вільної торгівлею та 

протекціонізмом. Вони враховують національну та зовнішню макроекономічну політику, 

конкурентоспроможність національного товаровиробника, а також фінансову стабільність 

глобального господарства.  

Традиційним важелем розвитку експорту США є торговельні угоди, насамперед 

про вільну торгівлю. Такі угоди укладаються з країнами та блоками країн для створення 

інституційно-правових засад регулювання та сприяння взаємному торговельно-

економічному обміну. За адміністрації Б. Обами виник термін угоди про вільну торгівлю 

ХХІ століття, яка включає не лише торговельні аспекти, але й фінансові, валютне 

регулювання, доступ до ринків капіталу, робочої сили, захист авторських прав тощо.  

                                                      
*
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Окремим видом державної підтримки є робота адміністрації США в міжнародних 

організаціях, насамперед, у Світовій організації торгівлі (СОТ), яка активно 

використовується Сполученими Штатами для просування власного експорту, вирішення 

питань щодо подолання бар’єрів на його шляху. 

Президент США Б. Обама 2010 р. виступив з Національною експортною 

ініціативою з метою протягом 5 років подвоїти обсяги вивозу товарів й послуг з країни. У 

рамках Ініціативи реорганізуються 6 федеральних відомств в єдине міністерство. 

(Міністерство торгівлі, Експортно-імпортний Банк, Корпорація з закордонних приватних 

інвестицій ОРІС, Адміністрація малого бізнесу, Офіс торгівлі й розвитку, Офіс 

торговельного представника США). З метою підвищення ефективності створюються 

міжгалузеві органи координації, такі як наприклад, Міжгалузевий центр з розвитку 

торгівлі (ІТЕС) та Міжгалузева комісія зі сприяння торгівлі (ІTFCA).  

Уряд сприяє експорту шляхом надання кредитів, гарантій, фінансів та 

забезпечення. Цими питаннями відають Ексімбанк, ОРІС, Міністерство сільського 

господарства та Міністерство торгівлі. Усі елементи та засоби були покращені 

прийняттям у 2010 році Національної Експортної Ініціативи Б. Обами. За цією 

Ініціативою утворено Кабінет Експортного Сприяння (ЕРС), до якого увійшли керівники 

дотичних відомств.  

За результатами проведеного дослідження у роботі висловлено низку пропозицій та 

окреслено напрями, на яких урядові США доцільно зосередити увагу. 

На наш погляд, доцільно виділити, наприклад, 5 пріоритетних напрямів розвитку. 

 Пріоритет №1: Збільшення кількості МСП-експортерів. Для цього уряд США 

повинен скерувати федеральні ресурси на виявлення потенційних експортерів, 

активізувати співпрацю з приватним сектором, провести кампанію з стимулювання 

експорту національного масштабу.  

 Пріоритет №2: Покращення якості експортної допомоги. Досягнення даної цілі 

передбачає наступні дії: залучення більшої кількості потенційних закордонних покупців 

до торгівельних виставок, створення додаткових можливостей для співпраці, збільшення 

бюджету на просування торгівельної інфраструктури, заохочення до експорту компаній, 

що працюють у швидкозростаючих секторах.  

 Пріоритет №3: Збільшення експортного фінансування. У цьому напрямі необхідно: 

спростити процес фінансування через існуючі та запроектовані платформи, переглянути 

критерії фінансування МСП. 

 Пріоритет №4: Зменшення торговельних бар’єрів. Уряду потрібно працювати у 

напрямі завершення Угоди про Транс-Тихоокеанське партнерство, вирішити незавершені 

торговельні проблеми з Кореєю, Панамою і Колумбією. Також уряду необхідно зміцнити 

позиції на основних ринках, що розвиваються, таких як Колумбія, Індонезія, Саудівська 

Аравія, Туреччина і В’єтнам, зміцнити систему моніторингу та правозастосування. 

 Пріоритет №5: Стимулювання експорту послуг. З цією метою уряду США 

необхідно: зосередити увагу на пріоритетних галузях і ринках, для того, щоб краще 

координувати зусилля з просування експорту послуг, усунути бар’єри, що обмежують 

експорт послуг США. 

 Практична реалізація цих пропозицій дасть змогу підвищити ефективність 

експортної політики США, що сприятиме збільшенню обсягів експорту і створить 

додаткові робочі місця в державі.  
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Вадзінська І.* 

КИТАЙ В ГЛОБАЛЬНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Вивчення політики Китаю в глобальному інформаційному просторі представляє 

інтерес з точки зору використання ними розвиненої системи контрольованих державою 

засобів масової інформації на іноземних мовах,  а також розширення співробітництва та 

придбання часток в іноземних ЗМІ ( перші кроки Пекіна в даному напрямку носять досить 

обережний характер і широко не афішуються) [1, с. 23].  

Ці тенденції наочно свідчать про новий підхід Пекіна до зовнішньополітичної 

пропаганди - прагненні диверсифікувати джерела інформації, орієнтовані на іноземну 

аудиторію [1, с. 24], сприяти створенню кожним великим державним інформагентством 

своїх видань на іноземних мовах, в першу чергу англійською. 

Поява нових китайських ЗМІ, орієнтованих на зарубіжну аудиторію,  створює ефект 

різноманіття джерел інформації та плюралізму думок у Китаї [4, с. 91]. Разом з тим в 

китайських умовах зрощування партійного і державного апарату всі засоби масової 

інформації, включаючи видання іноземними мовами, знаходяться під централізованим 

державним контролем, що є серйозною перевагою в плані ведення зовнішньополітичної 

пропаганди. 

Особливої уваги заслуговує неконфронтаційної методика інформаційно-

пропагандистської роботи Пекіна. Китай прагне "пом'якшити" сприйняття за кордоном 

стрімкого розширення китайської присутності в глобальному інформаційному просторі 

через пропаганду "відкритості" і створення ефекту "плюралізму думок" в КНР. Це сприяє 

як менш критичному сприйняттю китайської пропаганди за кордоном, так і зниження 

тиску на КНР в питанні про свободу слова. Одночасно з розширенням каналів 

інформаційної взаємодії Китаю із зовнішнім світом китайське керівництво вживає заходів 

з обмеження впливу на ситуацію всередині країни з-за кордону. 

На даний момент Пекіну вдається контролювати вміст масштабного китайського 

сегменту глобальної мережі, дотримуючись при цьому відкритої моделі розвитку. Китай 

стабільно утримує перше місце в світі як за загальним числом, так і за темпами зростання 

Інтернет-користувачів [2]. Це активно використовується КНР для нейтралізації  

антикитайської пропаганди і трансляції вигідно КНР інформації за кордон за допомогою 

глобальної мережі. 

Велике значення надається посиленню державної присутності в Інтернеті, основний 

масив інформації виходить від декількох великих порталів державних інформаційних 

агентств, таких, як: "Синьхуа", "Женьміньван", "China Daily", "China. org.cn", "Chinanews", 

а найпопулярніші інформаційні портали  ("www.sohu.cn" і www.sina.com) не вважаються в 

КНР ЗМІ та мають право лише передруковувати новини офіційних агентств [4, с. 54]. 

Інтернет-контент в Китаї ретельно "просівається" Міністерством громадської 

безпеки. Технічно це забезпечується законодавчо закріпленим контролем над діяльністю 
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Інтернет-провайдерів та комплексною системою автоматичної фільтрації і блокування 

певної інформації за ключовими словами. На всій території  КНР обмежується доступ до 

таких Інтернет-ресурсів, як Twitter, Facebook, Youtube.  

Свобода слова та Інтернет-цензура в Китаї постійно виступають об'єктом критики з 

боку західних неурядових організацій, таких, як "Human Rights Watch", "Amnesty 

International", "Reporters Without Borders" [5], а події навколо "Google" оголили 

інтенсивність боротьби за вплив в Інтернеті, що ведеться між Китаєм і США . 

Здатність Китаю поширювати в глобальному інформаційному просторі належним 

чином підготовлені матеріали в чому визначається розвиненою багаторівневою системою 

пропаганди всередині Китаю, її відносно високим імунітетом до впливу ззовні, а також її 

практично повною підпорядкованістю інтересам китайського керівництва [4]. Важливим 

ресурсом у цьому зв'язку є участь компартії практично у всіх сферах життя китайського 

суспільства. З одного боку, це, порушує свободу слова та інформаційні права в Китаї, з 

іншого - дозволяє китайському керівництву, маніпулюючи інформаційними потоками, 

забезпечувати концентрацію пропагандистських ресурсів на пріоритетних напрямах 

зовнішньої політики. У цьому зв'язку тематика цензури в Китаї набуває все більшого 

звучання в діалозі Пекіна із Заходом. 

Важливим рівнем присутності Китаю в глобальному інформаційному просторі 

культурна індустрія КНР, зростаюче значення в Китаї надається експорту культурної 

продукції закордон. В останні роки китайське керівництво приділяє особливу увагу 

підвищенню конкурентоспроможності китайської продукції на світовому культурному 

ринку (розширення асортименту, формування нових брендів, підвищення якості, 

поліпшення інфраструктури, вивчення світового досвіду), а також її поширенню в інших 

країнах як на комерційній основі, так і в рамках культурних обмінів. 

Розширення китайської присутності на глобальному інформаційному ринку 

сприймається в світі по-різному. Намагаючись мінімізувати можливі тривоги з приводу, 

керівництво КНР активно пропагує тезу про "відкритості" Китаю зовнішньому світу, це 

проявляється у зростанні кількості прес-конференцій державних і партійних діячів для 

китайських і іноземних журналістов, пропагується спрощення режиму діяльності в Китаї 

зарубіжної пресси.  

Розширення каналів поширення за кордоном китайської зовнішньополітичної 

пропаганди призводить до посилення ролі Китаю не тільки в глобальному 

інформаційному просторі, але і в міжнародних процесах в цілому.  

Отже, існуюча в даний час система інформаційно-політичної роботи в КНР може 

бути визначена як "керована відкритість" [1, с. 29].  Дана система характеризується 

збереженням централізованого контролю влади над основними інструментами 

внутрішньої і зовнішньої пропаганди. Контроль перестав розуміти повне закриття 

альтернативної інформації, що  свідчить про достатнью зрілість, кваліфікованость і 

технічну оснащеність китайського пропагандистського апарату, щоб витримувати 

конкуренцію з іноземною пропагандою і місцевими китайськими дисидентськими колами 

за обраними напрямками інформаційного протиборства. 
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Ганус К.* 

ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ ТА ЗМІ 

 

Сучасний тероризм являє собою певний тип політичної комунікації: це спосіб 

передачі повідомлення цільовій аудиторії. Тому в цьому явищі можна виокремити 

інформаційний аспект, який найбільш яскраво почав проявлятися з розвитком 

комунікаційних технологій. 

Якщо раніше серед суб’єктів терористичного акту виділяли переважно «тандем» 

террориста та населення, то сьогодні неодмінним «учасником» усіх терористичних подій 

стали мас-медіа. Цьому зближенню терроризму та ЗМІ сприяла низка факторів. 

      За влучним висловом професора Гарвардського університету Я. Шрайбера, 

«тероризм могутній не кількістю жертв …, а громадською думкою» [1]. 

З огляду на це, сучасні  терористи почали шукати більш дієві механізми 

комунікаційного впливу, щоб тиснути на маси і просувати свої ідеї. У цьому їм суттєво 

допомогли ЗМІ, які у 21 столітті, зважаючи на їх могутність, називають "четвертою 

владою". 

Ефективність телевізійного ефіру, як способу маніпуляції, була майстерно показана 

Голлівудом у 1997 році у фільмі "Wag the Dog" ("Шахрайство") [2].  Відомо, що у сфері 

масс-медіа нерідко відбуваються різноманітні спекуляції. Наприклад, під час військових 

дій у Румунії кілька трупів перевозилися з місця на місце - для нових і нових зйомок, які 

свідчать - зрозуміло, в прямому ефірі - про велику кількість жертв [2]. На телеекранах 

часто зображена фікція, але аудиторія вірить тому, що бачить. 

За спостереженнями старшого радника президента RAND Corporation Брайана 

Дженкінса,  терористи бажають не загибелі великої кількості людей, а щоб їх бачила і 

чула велика кількість людей [3]. У цьому їм, безперечно, сприяють ЗМІ. 

     Останнім, у свою чергу, також необхідно привернути увагу більшості глядачів. Для 

отримання найбільш широкої аудиторії, ЗМІ при підготовці та подачі матеріалів 

(інформаційних повідомлень, різних програм) враховують наступні фактори: 

     1. Привабливість теми для аудиторії. Саме тому часто інформація, що подається у ЗМІ, 

стосується таких проблем, як загрози державній, громадській та особистій безпеці, 

зокрема терористичні загрози, техногенні та природні, особливо ті, які стосуються 

екологічних небезпек. 

     2. Неординарність фактів. Це означає, що інформація про будь-які екстремальні події - 

бойові дії, терористичні акти, резонансні кримінальні злочинах - завжди буде домінувати 

в ЗМІ над висвітленням повсякденного, звичайного, буденного життя. Звідси - притаманна 

всім без винятку мас-медіа тяга до сенсаційності. 
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    3. Новизна матеріалів. Нове завжди привертає увагу. На ринку мас - медіа найбільший 

прибуток отримує той, хто першим продав свій інформаційний товар. «Терористичні» 

новини і «страшилки» розкуповуються найкраще. 

      Бачимо, що тероризм відповідає усім трьом основним вимогам, щоб стати 

«супервидовищем» для ЗМІ [5]. Він являє собою надзвичайно рейтингову тему, оскільки 

поєднує всі необхідні драматичні елементи. За статитстикою, після подій 11 вересня 2001 

року терористичні атаки стали новиною номер один для мас-медіа всього світу. Досить 

також додати, що в умовах комерціалізації мас-медіа збройні конфлікти, катастрофи і 

глобальна війна з тероризмом є найбільш тиражними новинами, отже, приносять 

інформаційно-комунікаційним конгломератам величезний прибуток. З огляду на 

вищезазначене можемо зробити висновок про те, що тероризм «потрібен» засобам масової 

інформації. 

З іншої сторони, і терористам необхідні ЗМІ, адже, як вважає Брюс Хоффман, «без 

медійного висвітлення, вплив терористичних атак був би безглуздим, обмежувався 

конкретними жертвами і не досягав більш широкої цільової аудиторії, на яку насправді 

терористи і спрямовують свою силу» [2]. Самі того не бажаючи, ЗМІ роблять їм рекламу, 

популяризуючи їх жахливі дії, при цьому кількість жертв і постраждалих, активно 

зображувана в мас-медіа, лише підсилює ефект. 

Таким чином, ЗМІ перетворюються на зброю, що використовується терористами 

безпосередньо ( через прямі звернення у медіа або свої засоби масової інформації) і 

опосередковано (через незалежні журналістські матеріали про теракти). 

Отримуємо тісний зв'язок між терористичними організаціями та ЗМІ, своєрідний 

симбіоз, де одна сторона отримує необхідний інформаційний супровід своєї діяльності, а 

друга - інтерес публіки. Це дозволяє говорити зараз про особливу форму тероризму - 

медіа-тероризму. Медіа-тероризм являє собою цілеспрямоване, планомірне, систематичне 

використання можливостей, засобів масової інформації для створення та тиражування 

почуттів страху (жаху, занепокоєння, тривоги) і поширення їх в інформаційному просторі 

з метою маніпулювання суспільною свідомістю.  

Медіа-тероризм особливо небезпечний через те, що він не лише впливає на 

безпосередніх жертв терористичного акту, але й має негативний ефект на суспільну 

свідомість.   Медіа-тероризм руйнує відчуття стабільності та безпеки, яке необхідно 

кожному члену суспільства. Викликаючи дисбаланс у свідомості людей (внутрішньо), 

медіа-тероризм провокує і зовнішні зміни у суспільстві - тиск на державний апарат, 

міжетнічні конфлікти, депресію тощо. 

  Крім того, існує таке поняття, як «вторинна жертва».  Це ті люди, яких надзвичайна 

ситуація не зачепила особисто, але потім вони все-одно стали свідками її жахливих 

наслідків. Таких людей дуже багато, і  їх психологічні зриви, їх безсонні ночі, їх депресія 

у таких випадках є, значною мірою, результатом роботи засобів масової інформації.  Адже 

завдяки дуже відвертій зйомці ці люди мимоволі стали очевидцями жахливих сцен, і 

нагнітання ситуації в ЗМІ вивели їх з душевної рівноваги. 

Як стверджують дослідники, у медійному просторі певне явище існуватиме до тих 

пір, поки про нього згадують [4]. Це вкотре підкреслює важливость інформаційного 

супроводу терористичних актів.  

 Як справедливо зазначає Філіп Хаммонд, «Війна з тероризмом є війна образів» [6]. 

Часто люди піддаються впливу мас-медіа і підсвідомо залежать від того, як була 

зображена та чи інша новина. Адже глядач вважає, що спостерігає за подією 

безпосередньо, хоча насправді споглядає ситуацію очима корреспондента. І цей 

кореспондент знаходиться не ззовні, а всередині інформаційного потоку, а зсередини, як 

відомо, важко скласти об’єктивне уявлення. Отже, аудиторія бачить лише один із 

варіантів подачі інформації, а не власне подію. Знову переконуємося у могутності ЗМІ та 

їх значимості для терористів. 
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Незважаючи на наявну взаємодію тероризму та медіа, говорити про повний 

«симбіоз» терористів і ЗМІ, на наш погляд, не зовсім коректно. Враховуючи особливості 

формату подачі інформації, телебачення має найбільший вплив на громадську думку, 

однак саме ці особливості призводять до фреймованості повідомлень про тероризм, тобто 

спрощення пояснювальних моделей. У такій ситуації найменша увага приділяється тому 

контексту проблеми, який спонукає терористів до застосування насильства і який вони 

хочуть донести до відома широкої громадськості. Більше того, провідні «традиційні» ЗМІ, 

орієнтовані на сенсації, найчастіше представляють терористів як безжалісних убивць, 

тобто як тих персонажів, якими терористи не хочуть здаватися за жодних обставин. 

Висновки. Виявлено, що існує тісний взаємозв’язок між міжнародним тероризмом 

та мас-медіа, де одна сторона отримує необхідний інформаційний супровід своєї 

діяльності, а друга – інтерес публіки. У зв’язку з цим сьогодні світовій спільності 

необхідно сфокусувати увагу на формуванні правильної інформаційної політики щодо 

подання інформації про теракти на широкий загал. 
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ХАКТИВІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ МІЖНАРОДНЕ ЯВИЩЕ 

 

Хактівізм - це синтез соціальної активності і хакерства. Тобто експлуатація 

комп'ютерів витонченими і часто незаконними способами за допомогою спеціального 

("хакерського") програмного забезпечення. 

Інтернет може бути ефективним інструментом для прояву соціальної та політичної 

активності, особливо в поєднанні з іншими засобами масової комунікації, включаючи 

радіо та друковані засоби. Інтернет може принести користь як індивідуумам і невеликим 

групам з обмеженими ресурсами, так і великим, добре фінансованим організаціям і 
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коаліціям. Він полегшує залучення прихильників, формування міжнародних співтовариств 

і коаліцій, дозволяє координувати дії на регіональному або міжнародному рівнях [1].  

Перші згадки про хактівізм з’явилися  у 1999 році, коли члени хакерської мережі 

«Культ мертвої корови» сформували групу Hacktivismo [2], яка виступала за свободу 

поширення інформації та які розробили спеціальні програми для обходу цензури в 

Інтернеті. Пізніше під цим терміном стали розуміти протести проти діяльності конкретних 

організацій, урядів і правоохоронних структур. Тактика хакерів передбачала проведення 

DoS-атак і організацію витоку конфіденційних файлів. Наслідки таких атак торкнулися 

мільйони людей [3], а прихильники цього руху  почали свою діяльність у багатьох країнах 

світу. 

В Україні одним з найгучніших та найперших повстань хактивістів стало закриття 

українського торрент-трекеру ex.ua, коли 31 січня 2012 перестав працювати найбільший в 

Україні файлообмінний сайт EX.UA, який неодноразово піддавався критиці за поширення 

піратського контенту. Цей ресурс помітно відрізнявся від інших подібних тим, що їм 

можна було легко користуватися без реєстрації, швидкість скачування була дуже високою. 

Також зручним була можливість качати файли як при використанні торрент-клієнта (без 

урахування рейтингу), так і викачувати файл безпосередньо з сервера. При чому будь-

який, давно доданий, файл можна було скачати так само на високій швидкості [4]. 

Зараз важко з'ясувати, чиє доручення змусило зупинити роботу одного з 

найпопулярніших в Україні сайтів. Кримінальну справу було порушено за зверненням 

виробників програмного забезпечення - компаній «Adobe Systems Inc.», «Microsoft 

Corporation» та інших. Проте представники компаній заявляють, що не виступали за 

припинення роботи сайту, тобто їх задовольнило б, наприклад, видалення з ресурсу їх 

піратського контенту. У МВС заявляють, що сайт закрили для підвищення іміджу 

України, яка, нібито, демократичними методами бореться з беззаконням. Але для 

дотримання однієї лише статті 176 Кримінального Кодексу необхідно закрити мало не 

половину ресурсів в Україні. І «підвищення іміджу» країни шляхом знищення порталу, 

яким користуються майже мільйон громадян в день, здається не найвдалішим із способів, 

які можуть підвищити імідж держави на міжнародній арені [5]. 

Закриття EX.ua стало початком справжньої війни за права інтернет-користувачів. 

Хакери зламували і зупиняли роботу державних сайтів, а в Києві проходили акції 

протестів. 

Останнім часом діяльність користувачів Інтернету значно може впливати на 

політичну стабільність не тільки України, а і багатьох інших країнах. Хактівізм, як 

пов'язаний з діяльністю Anonymous, так і не пов'язаний з нею, став значним явищем 

сучасного світу. Якщо десять років тому злочинці зрозуміли, що Інтернет може стати 

одним з основних плацдармів для їх діяльності, то в 2012 році багато інтернет-

користувачів України відкрили для себе той факт, що Інтернет може стати спільним 

простором для організації протестів. 

Проте, страждаючи від відсутності внутрішньої структури, операції хактивістів 

можуть бути дуже різноманітними: від жартів (lulz, «Лулз») до мафіозної діяльності 

(наприклад, з крадіжкою банківських даних). Подібні хакерські акції нерідко мають 

сумнівну цінність і складні для розуміння. Така явна безладність у виборі цілей змушує 

припустити, що деякі з хактивістів ведуть подвійну гру, використовуючи маску 

політичного хактивізму для прикриття протиправних дій. Деякі хактивісти, можливо, 

діють за вказівкою розвідувальних служб ряду держав. 

Саме тому виникає потреба зважати на новий потужний рух та вдосконалювати 

систему безпеки сайтів. 

Можна зробити висновок, що якщо хактивістський рух залишиться таким же 

несфокусованим і продовжить приймати у свої ряди кожного, хто готовий діяти від його 

імені, то ми можемо опинитися на порозі цифрової громадянської війни. Хактивізму в 
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цілому може прийти кінець як в результаті зростаючої криміналізації руху, так і в 

результаті дій державної влади.  

Але якщо в Хактивістам вдасться організуватися і навіть провести мобілізацію за 

межами Інтернету, то ми зможемо говорити про рух Anonymous як про цифровий варіант 

неурядової організації, яка буде нехай і небездоганно ідеологічною, але зможе 

користуватися повагою у демократичних країнах світу. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА: 

ПЕРСПЕКТИВА 2-3 РОКІВ 

 

Стрімкий розвиток фінансових відносин призводить до зростання різноманіття 

видів фінансових посередників, які пропонують свої послуги на ринку.  

Виникнення інституту приватної власності є першою важливою передумовою 

розвитку фінансового посередництва. Поява трастів і розвиток права довірчого управління 

набуває широкого поширення в Англії, починаючи з 12 століття. Нагромадження 

багатства у матеріальній та грошовій формі, відокремлення права володіння від права 

управління є необхідними умовами становлення фінансового посередництва. Одночасно 

виникає попит на послуги щодо кваліфікованого управління капіталами. Зацікавленість у 

таких послугах зростає паралельно розвитку фінансового ринку з таких причин: власнику 

стає дедалі складніше зорієнтуватись у складних взаємовідносинах на фінансових ринках 

та встановлюється порядок, згідно з яким операції з активами повинні проводитись на 

організованих ринках (фондових біржах і позабіржових системах), доступ до яких 

отримують лише професійні торгівці цінними паперами на підставі спеціального дозволу 

[1]. 
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Таким чином, формування та розвиток організованих фінансових ринків є другою 

важливою передумовою створення фінансового посередництва. Пізніше фінансове 

посередництво почали розглядати як процес непрямого інвестування за допомогою 

спеціалізованих фінансових інститутів, що акумулюють вільні кошти та вкладають їх у 

активи, створюючи при цьому власні зобов’язання та вимоги. Найбільш лаконічним за 

змістом є визначення: «фінансові посередники, або фінансові інститути, виступають 

організаціями, які випускають фінансові зобов’язання (вимоги до себе) і продають їх як 

активи за гроші» [4]. 

Очевидним є той факт, що роль фінансових посередників є надзвичайно важливою, 

особливо на сучасному етапі економічного розвитку. Сьогодні існує велике різноманіття 

видів фінансових посередників. Значна кількість із них функціонує на вітчизняному 

ринку, а інші – тільки починають зароджуватися. Проте для усіх фінансових інститутів 

залишається незмінним принцип перетворення тимчасово вільних коштів на інвестиції. 

Сучасні фінансові посередники, формуючи інституційну структуру фінансового ринку, 

сприяють ефективній взаємодії зон наявності і потреби у тимчасово вільних коштів, 

істотно скорочують витрати суб’єктів при здійсненні розрахунків, мінімізують і 

перерозподіляють ризики між різними категоріями інвесторів, збільшують дохідність 

позичкових капіталів шляхом диверсифікованого реінвестування в різноманітні проекти 

та портфельного управління активами тощо.  

Посередницькі інститути потребують сьогодні трансформації системи фінансового 

опосередкування (розмежування діяльності фінансових інститутів, чіткої регламентації 

їхніх обов’язків та завдань з розподілом по напрямах діяльності). В сучасних умовах 

конкуренції установа не в змозі встановлювати свої правила. Від тепер клієнт диктує свої 

умови й цінові параметри, тому фінансові інститути повинні підлаштовуватися, щоб 

задовольнити різні категорії потреб. Знехтувати вимогами потенційного клієнта сьогодні – 

означає стати неконкурентоспроможним на ринку. Цей принцип набуває глобалізації і 

стає універсальним. Починається стрімко розширюватися спектр фінансових послуг, 

розроблятися і впроваджуватися нові продукти й технічні інновації як головний 

інструментарій фінансових установ у конкурентній боротьбі за клієнта.  У сучасних 

умовах вже сформувався новий сегмент фінансового ринку – альтернативне фінансування, 

що  може конкурувати з давно відомими нам інвестиційними фондами чи банками.  

На фінансовому ринку почали активно заповнюватися ніші, які не були цікаві ні 

банкам, ні фондовим, ні навіть венчурним компаніям. Мова йде про мало поширені поки 

що способи фінансування: 

 бізнес ангели – люди, грошові надходження яких значно перевищують 

витрати і дозволяють розпоряджатися ними без суттєвої участі посередників (пряме 

інвестування), вони готові ризикувати, та вимагають натомість частку бізнесу, в який 

інвестували (startup).  

Основні принципи якими керуються бізнес-ангели це продати  свою частку бізнесу 

в потрібний момент, отримавши прибуток, відчуття важливості для суспільства, 

підтримати моду таких як вони. За різними даними в Європі їх близько 80-200 тисяч. За 

дослідженнями вік бізнес-ангелів становить 45-65 років, що підтверджує моду, 

започатковану відомими мільйонерами світу Ротшильдом і Рокфеллером (фінансування 

коштів у бізнес проекти без обов’язкової вигоди).  

Основна перевага бізнес-ангелів перед традиційним банківським кредитом - 

приватні інвестори готові ризикувати. На відміну від банку, вони можуть надати як кредит 

на розвиток бізнесу, так і кредит на відкриття бізнесу. Інший плюс роботи з ангелами - 

вони беруть участь у бізнесі, дають професійні консультації, надають підтримку, адже 

вони безпосередньо зацікавлені в успіху підприємства, але це може бути і недоліком. 

Асоціація приватних інвесторів України входить у європейську мережу ангелів (62 

асоціації в 21 країні) та налічує офіційно (неофіційно їх більше) 50 ангелів [6]. 
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 мікрофінансування – мікрокредит, що надається спеціалізованими 

установами малим підприємствам чи клієнтам, що розпочинають бізнес, без застави чи 

поручительства, на термін до одного року і немає на меті отримати прибуток. 

Як правило, мікрофінансування здійснюється по схемі «від малого до великого». За 

певний період, створивши свою кредитну історію, кредитор може збільшити фінансування 

до значних розмірів. Також процентні ставки по мікрокредитах є більші, ніж у банках, це 

пояснюється високою вартістю адміністрування та ризиком. Цілі на які можна 

використовувати мікрофінансування повинні мати підприємницький характер та 

розвивати економічний сектор держави [5]. 

 краудфандінг – спільне фінансування, де за допомогою збору коштів в 

інтернеті можна реалізувати будь-який проект.  

В найближчій перспективі конкурентами краудфандінгу можуть стати інвестиційні, 

венчурні чи трастові фонди. Це відбудеться, коли інвестиційний краудфандінг набере 

обертів, і підприємці зможуть відразу звернутися до майбутніх покупців або приватних 

інвесторів, обходячи класичні способи залучення коштів. Надалі краудфандінгові фонди 

зможуть створювати і самі банки.  

Поки що краудфандінгом користуються переважно молоді підприємці, 

представники IT-індустрії та люди творчих професій. Теоретично, краудфандінг, крім 

інструменту для збору коштів, також виступає інструментом для аналізу попиту на 

створюваний продукт, і навіть інструментом для піару. На думку аналітиків, у країнах, що 

розвиваються, поки ще не дозріла потреба в легалізації інвестування на основі 

краудфандінгу, це може статися через 2-3 роки.  

Незважаючи на всі складності, краудфандінг активно розвивається. Найвідоміший 

американський краудфандінговий фонд KickStarter за 2012 рік зібрав близько 320 млн. 

дол., що дало йому прибутки приблизно 16 млн. дол.. Тенденція дуже позитивна: 

краудфандінг стає помітним і резонансним явищем отримання посівних коштів для 

відкриття бізнесу [3]. 

Аналіз основних тенденцій розвитку фінансового посередництва сприяє більш 

чіткому баченню тих умов, що передували появі нових форм опосередкування фінансових 

відносин. Альтернативне фінансування трансформує систему і за законом суспільного 

відбору значно підвищує свої позиції, конкуруючи з інститутами іншої форми.  

 

Список використаних джерел 

 

1. Виникнення та еволюція інституту фінансового посередництва [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу:   http://djerelo.com/economika/154-investuvannia-

kneu/9958-26-vynyknennya-ta-evolyuc%D1%96ya-%D1%96nstytyty-

f%D1%96nansovogo-poserednyctva 

2. Дорош О. Л. Небанківські фінансові інститути в економічній системі України : 

автореф. дис. На здобуття наук. ступеня к. е. наук : 08.01.01 / Дорош Оксана 

Львівна. — Львів, 2003. — 192 c. 

3. Краудфандінг як фінансовий інструмент [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/139.htm 

4. Полєтаєв О. О.  Економічна сутність фінансового посередництва / Полєтаєв О. 

О. // Наукові праці. — 2010. — Вип. 113. — Том 126 

5. Про мікрокредитування [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  

http://ln.com.ua/~smpu/pablication/micro_kredit.htm. 

6. Роль «бізнес–ангелів» в інвестиційній діяльності України  [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу:   

http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/75114.doc.htm 

 

 

http://djerelo.com/economika/154-investuvannia-kneu/9958-26-vynyknennya-ta-evolyuc%D1%96ya-%D1%96nstytyty-f%D1%96nansovogo-poserednyctva
http://djerelo.com/economika/154-investuvannia-kneu/9958-26-vynyknennya-ta-evolyuc%D1%96ya-%D1%96nstytyty-f%D1%96nansovogo-poserednyctva
http://djerelo.com/economika/154-investuvannia-kneu/9958-26-vynyknennya-ta-evolyuc%D1%96ya-%D1%96nstytyty-f%D1%96nansovogo-poserednyctva
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/139.htm
http://ln.com.ua/~smpu/pablication/micro_kredit.htm
http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/75114.doc.htm


 67 

Коваленко А.* 

ЛИПНЕВІ ТЕРАКТИ В НОРВЕГІЇ 2011: КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

Кінець XX і початок XXI ст. характеризуються небувалим сплеском терористичних 

актів, що відбувалися в багатьох країнах. У результаті цього загинули тисячі ні в чому не 

винних людей, знищено значні матеріальні цінності. Тероризм як явище має глибокі 

історичні коріння. До кінця XX ст. він з локального внутрішнього чинника перетворився 

на міжнародне явище як за складом учасників і підтримуючих його сил, так і за 

характером переслідуваних цілей. Це створює серйозну загрозу для всеосяжної безпеки, 

яка стосується життєвих інтересів мільйонів людей, у тому числі абсолютно далеких від 

політики. 

Все ефективнішими та результативнішими стають такі методи терору, як 

насильство не проти представників влади, а проти мирних, беззахисних людей і, що вкрай 

важливо, які не мають жодного стосунку до «адресата» теракту. Причому, організатори 

терактів обов’язково дбають, щоб катастрофічні наслідки вчиненого ними злочину були 

продемонстровані в ЗМІ. 

Прикладом можуть бути події в Норвегії, які сколихнули весь світ. 22 липня 2011 

року Андерс Брейвік здійснив серію терактів: спочатку спробував підірвати канцелярію 

прем’єр-міністра, а потім відкрив вогонь по учасникам табору на о. Утойя, які 

представляли молоду частину Робочої партії Норвегії. Це привело до загибелі 77 осіб.  

Ця подія справила широкий резонанс в норвезькій та європейській спільноті. Як 

повідомляє Reuters [1], одне з найбільших у світі міжнародних агентств новин, за кілька 

годин до теракту Брейвік розмістив в Інтернеті «Декларацію незалежності Європи 2083» 

[2]. Документ налічує півтори тисячі сторінок, де автором розписаний детальний аналіз, в 

якому він висловлюється стосовно «шкідливого культурно-марксистського 

мультикультуралізму», а також спроектований поетапний план звільнення від нього, так 

само як і від ісламізації Європи. Текст декларації на передодні подій був розісланий по 

електронній пошті деяким правим політикам Норвегії. Брейвік також виклав 12-

хвилинний ролик на YouTube, у якому в стислому вигляді представляє свій маніфест.  

На думку головного редактора видання Norway Post Ролейва Солхома, Брейвік 

атакував табір на о. Утойя тому що він вважається «колискою з якої виростають майбутні 

лідери правлячої Норвезької Робочої Партії (НРП)» [3]. Як зазначив в інтерв’ю 

«Независимой газете» Солхом, Брейвік виступав проти політики, що проводиться урядом 

в плані імміграції та співробітництва з «не білими» країнами. За даними головного 

редактора, терорист, очевидно, планував свої дії близько дев’яти років [3].  

Перший рік після скоєння злочину, його активно засуджували, але все одно всі 

подробиці подій транслювали в Інтернеті та по телебаченню. Відразу після трагедії 

політичні партії по всьому світу поспішили оголосити про те, що ідеї Брейвіка їм чужі і 

вони не підтримують насильницькі методи. 

 Зокрема, датський режисер Ларс фон Триєр дуже засмутився та приніс вибачення 

європейській спільноті, коли дізнався, що один з його найкращих фільмів, «Догвілль», 

потрапив до списку улюблених фільмів терориста та міг його мотивувати на скоєння 

злочину. Але в той же час він піддав критиці праве крило данської Народної партії за їх 

відношення до іммігрантів та ісламу ‒ він заявив, що бачить прямий зв’язок між її 

політикою та розстрілом на о. Утойя.  

Брейвік також заявляв про те, що під час підготовки до теракту грав у комп’ютерні 

ігри з елементами насильства, ‒ це послужило приводом відразу для декількох норвезьких 
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роздрібних мереж припинити їх продаж; до списку потрапили «World of Warcraft» і «Call 

of Duty 4: Modern Warfare». Чи повернуться ці ігри в магазини Норвегії, поки невідомо.  

Багато телеканалів та науковців займаються активним дослідженням психології 

Брейвіка, його мотивів. Зокрема, телеканал «Discovery» випустив годинну документальну 

стрічку «Масове вбивство в Норвегії: Мислення вбивці» [4], яка була показана в Європі, 

на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та країнах азіатсько-тихоокеанського 

регіону. Фільм присвячений дослідженню мотивів 32-річного Андерса Брейвіка, передає 

Газета.ру. «У Discovery є офіс в Осло, і ми розуміємо і надзвичайну серйозність цієї 

ситуації, і те, як вона торкнулася всіх норвежців. Весь світ все ще не отямився від 

жахливої трагедії», ‒ заявив один з керівників телеканалу Луїс Сільбервассер. «National 

Geographic» теж випустив документальну стрічку «Норвезька бійня» [5]. 

Але з подальшим розвитком подій можна спостерігати зростання явно позитивного 

ставлення до дій терориста. Замість того щоб не піддаватися на провокації Брейвіка і 

забути про його існування, європейська спільнота навпаки використовує цю подію як 

сенсацію і можливість заробити гроші. Кожен намагається таким чином підняти свій 

особистий рейтинг.  

Режисер спектаклю «2083», який пройшов у Данії, Крістіан Лолліке в інтерв’ю The 

Copenhagen Post заявив: «Важливо не піддавати це забуттю. Ми повинні витягнути це на 

світло, щоб зрозуміти, що це за людина. Не можна допустити, щоб цей маніфест з часом 

став якоюсь містичною книгою, що інтригує і викликає інтерес» [6]. 

«Ми взяли окремі частини маніфесту Брейвіка і його промови в суді і з’єднали їх 

для того, щоб проаналізувати, у першу чергу, те, як цю людину сприймають у суспільстві 

і як він, у підсумку, бачить сам себе. Це унікальна можливість краще зрозуміти праві сили 

в цілому, особливо в країні, де переважають достатньо чіткі погляди на приїжджих та 

імміграцію» [6], ‒ сказав режисер. 

Аналогічний спектакль проходив і в Німеччині, і в Норвегії. «Тут немає причинно-

наслідкового зв’язку між думкою і дією. Ніхто не говорить про те, що всі люди, які 

дотримуються правих поглядів, вбивці», ‒ вважає Міло Рау, швейцарський режисер. 

В політиці теж відбувається резонанс. В Європарламенті є політики, які відкрито 

підтримують погляди Брейвіка. А голова французького національного фронту Жан-Мари 

Ле Пен розкритикував уряд Норвегії, який, за його словами «наївно не усвідомлював 

небезпеки масової імміграції». 

Брейвік ‒ продукт епохи Всесвітньої павутини. У минулі часи терористи на 

подібну публічність розраховувати не могли. Тепер же одинак у стані і змонтувати відео, 

зробивши його доступним для сотень мільйонів користувачів YouТube, і бачити себе на 

екранах телевізорів по всьому світу. Медіаепоха наносить на терористів гламурний 

глянець: то ми бачимо Брейвіка в костюмі аквалангіста зі зброєю в руках, то в офіцерській 

формі, то у вигляді красеня-вікінга з довгими пасмами волосся. Він стає естетичним 

символом, торговою маркою. 

Він досяг усіх цілей, які поставив перед собою. Андерс Брейвік привернув увагу 

суспільства до проблеми мультикультуралізму. Трансляція із залу суду велася в прямому 

ефірі на весь світ. Судді зачитували ідеологічні погляди Брейвіка, націлені на зупинку 

імміграційної експансії з півдня і ісламізації Європи. Що головне ‒ відбувся прорив 

інформаційної блокади по телебаченню. Деякі політики почали піднімати тему 

мультикультуралізму в своїх країнах, наприклад депутат Європарламенту від італійської 

партії «Ліга Півночі» Маріо Боргезіо сказав те, що  шокувало світову громадськість: «Я 

прочитав тільки 500 сторінок його щоденників, і скажу, що так само думає сьогодні 20 

відсотків європейців. Тобто 100 мільйонів людей в Європі розділяють його думки про 

захист християнського населення від навали ісламу. Частина його нотаток, звичайно, 

містять заклик до насильства, але деякі ідеї просто чудові» [7].  

Варто вказати ще те, що Брейвік показав не спроможність органів безпеки Норвегії 

працювати відповідним чином у критичній ситуації. Як сказав в інтерв’ю Арне 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=national%20geografic&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2F&ei=Q3WVUM3zLofMhAfBz4GYBg&usg=AFQjCNGvYT8_Gbose4ucEnVS8teSFrU5nA
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=national%20geografic&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2F&ei=Q3WVUM3zLofMhAfBz4GYBg&usg=AFQjCNGvYT8_Gbose4ucEnVS8teSFrU5nA
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Йоханнсен, голова поліції: «На Заході більшість урядових будівель ретельно охороняють і 

вони не доступні для громадськості. У жодній країні немає такого низького рівня безпеки 

як в Норвегії. Ми дуже пишаємося своїм відкритим суспільством, де кожен може вільно 

зайти прямо в офіс політиків» [4]. Вийшли на поверхню такі недоліки норвезьких органів 

безпеки як повільність у вирішенні термінових справ, коли це стосується 

безпеки,нездатність оцінити точний рівень загрози. За словами Йоханнсена, «Норвегія 

політично паралізована» [4]. Так само як і органи безпеки, європейським суспільством 

була засуджена м’яка судова система Норвегії, за якою Брейвіка було засуджено лише на 

21 рік та забезпечено його перебування у тюрмі в дуже гарних умовах. «Таке розміщення 

ми надаємо тільки Брейвіку: він у нас на особливих умовах, ‒ коментує політику в’язниці 

«Іла» її офіційний представник Еллен Бьерке. ‒ Брейвік буде ізольований від тюремного 

співтовариства і не зможе робити те, що передбачено для звичайних ув’язнених: 

працювати або вчитися разом з усіма. Занадто м’яко? Ні, ми просто дотримуємося 

норвезьких законів, встановлених парламентом» [5]. 

Отже, у ХХІ ст. тероризм став невід’ємною частиною політичних та економічних 

процесів у світі. Він перетворився на один із провідних чинників сучасних міжнародних 

відносин. Сучасний тероризм характеризується широким розмахом, відсутністю чітко 

окреслених державних меж, існуванням доволі налагодженої координації міжнародних 

терористичних угруповань та організацій, значною матеріальною підтримкою. Унаслідок 

глобального поширення медіа та розвитку комунікацій тероризм розвинув здатність 

формувати міжнародну громадську думку через залякування. Тобто він став не просто 

наслідком глобалізаційних процесів, а й дуже ефективним засобом для висування своїх 

умов і досягнення політичних цілей спільнотами, які є порівняно «слабкими» з огляду на 

держави та міждержавні організації. 
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Кондратюк С.* 

МІГРАЦІЙНО-ВІЗОВІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ЄС 

 

Стратегічне співробітництво країн на міжнародній арені загалом та  України та 

Європейського Союзу зокрема передбачає побудову взаємовигідної та максимально 

спрощеної системи двосторонніх візово-міграційних відносин. На даний момент Україна 

стикається з необхідністю ґрунтовного доопрацювання системи візових відносин, що має 

на меті гармонізувати їх на справедливій двосторонній основі. Це дасть змогу громадянам 

ЄС та України бути  достатньо мобільними для  забезпечення реалізації їх прав та потреб. 

У статті описуються діючі механізми регулювання двосторонніх міграційних 

процесів та супроводжуючий їх візовий режим, а також вплив ряду факторів на динаміку 

розвитку стратегічного співробітництва в цілому. 

Відносини України та Європейського Союзу почалися ще у 1991 р. після визнання 

представником Нідерландів від імені ЄС незалежності України. З того часу стратегічне 

партнерство та курс на євроінтеграцію було офіційно проголошено пріоритетним 

вектором зовнішньої політики України. ЄС визнає Україну перспективним партнером для 

співпраці у галузях енергетики, торгівлі, військовій сфері тощо. Україна ж намагається 

проводити співпрацю, використовуючи напрацювання  ЄС у низці ключових галузей, як-

от освіта, наука, високі технології, фармацевтика тощо і, незважаючи на загальну 

відсталість рівня розвитку цих галузей в Україні, деяким сферам суспільного життя 

заважає саме сувора, подекуди навіть дискримінаційна візова політика ЄС. 

Приміром, наша країна зіткнулася із труднощами в процесі модернізації системи 

вищої освіти і приведення її у відповідність із стандартами Болонського процесу. 

Причиною цього є не лише непідготовленість країни до ґрунтовних змін освітньої 

системи, але й те, що сучасна міграційна політика ЄС унеможливлює для громадян 

України деякі принципи Болонського процесу (тут йдеться, насамперед, про принцип 

мобільності студентів та викладачів) [6]. 

З огляду на задекларований намір України й надалі притримуватися раніше 

заявленого курсу на євроінтеграцію, обом сторонам варто приділити увагу питанню 

спрощення візового режиму для громадян України. Зі свого боку Україна пішла на значні 

поступки  для країн-членів ЄС, запровадивши для їх громадян та легальних мігрантів, що 

постійно проживають на території будь-якої з країн Шенгенської зони, повністю 

безвізовий режим.  

А це означає, що вони можуть перетинати кордони України без використання 

закордонних паспортів та віз. У свою чергу, європейці обіцяли у відповідь запровадити 

для українців так званий спрощений візовий режим, проте досі це було зроблено лише для 

деяких категорій громадян. При цьому на такі поступки пішли не всі країни-члени ЄС. 

Найбільше лібералізувала візовий режим для українців сусідня нам Польща. 

Складність отримання Шенгенської візи спричинена насамперед тим, що внаслідок 

підписання країнами-членами ЄС Шенгенської угоди співпраця між ними значно 

поглибилася, і отримана віза до однієї країни надає право на вільне пересування також 

іншими країнами Шенгенської зони. Внаслідок цього ЄС зіткнувся з неминучими 

соціально-економічними проблемами і необхідністю гармонізації рівня розвитку нових 

членів Союзу з тими, що входили до нього раніше. У зв’язку з цим ЄС вдався до 

неминучої «адаптаційної паузи в розширенні», що потягло за собою незначне послаблення 

співпраці з країнами, що не входять до ЄС, у тому числі й учасників програми Східного 

партнерства. Саме тому виникає об’єктивна необхідність у перевірці особистих даних 
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претендента на отримання візи з метою упевнення в його надійності. Тож внаслідок 

вказаних причин більшістю країн-членів ЄС та Шенгенської зони було запроваджено 

посилені вимоги для отримання віз для громадян країн, що не входять до ЄС [3]. 

Незважаючи на вищевказані фактори, внаслідок великого розширення 

Європейського Союзу на Схід, що відбулося у 2004 р. і фактично зробило Україну 

безпосереднім сусідом ЄС, було зроблено низку важливих кроків щодо лібералізації 

візової політики країн-членів ЄС стосовно громадян України. Так, у січні 2008 р. вступила 

у дію так звана «Дорожня карта до безвізового режиму», головним позитивним наслідком 

запровадження якої стало надання багаторазових віз 10 категоріям громадян України на 

преференційних умовах. Проте, на жаль, складність отримання віз для решти громадян все 

ще залишається на досить високому рівні. На цей процес впливає  ряд факторів: кількість 

візитів до дипломатичного представництва та час, проведений у черзі; кількість 

необхідних для отримання візи документів, інформованість громадянина про цей пакет; 

відповідність отриманого типу візи виданому; загальна оцінка якості роботи 

дипломатичного представництва (мова спілкування, швидкість обслуговування тощо). 

Зазвичай отримання візи громадянином України – досить довгий і трудомісткий 

процес. Заявник часто стикається із необхідністю збору великого пакету документів, що 

підтверджували б його особу, а також гарантували б його повернення на територію 

України. Така вимогливість дипломатичних представництв практично усіх країн-членів 

ЄС (а особливо країн, що приєдналися до Шенгенської зони) зумовлена насамперед тим, 

що вони виконують одну з найважливіших функцій – регулюють потік трудових 

мігрантів, тим самим захищаючи інтереси країн, які представляють.  

Процес подальшої лібералізації європейської візової політики щодо українців ще й 

досі характеризується позитивною динамікою. Так, у 2012 р.  було підписано доповнення 

до Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС, що не лише запроваджують 

нові, ефективніші інструменти для сприяння реалізації раніше закріплених принципів 

запровадження спрощеної візової політики, але й вводить декілька нових категорій 

громадян України, що матимуть право на отримання візи для багаторазового в’їзду на 

територію ЄС за пільговими умовами [3; 3]. Це усе дає підстави робити позитивні 

прогнози щодо подальшого розвитку двосторонньої співпраці між сторонами у сфері 

лібералізації діючого візового режиму. 

Варто зазначити, що складність вимог для отримання візи, розмір пакету 

документів, час очікування видачі візи тощо залежить не лише від існуючої ситуації в 

країні, яку представляє дипломатичне представництво та від рівня довіри і приязності її 

громадян до українців, але й часто зумовлюється також історичними факторами. Так, 

лояльніше до громадян України відносяться у дипломатичних представництвах країн 

Центральної та Східної Європи (приміром, Угорщина уже впродовж трьох років утримує 

лідерські позиції стосовно видачі довгострокових віз громадянам України – 58,1 %) в той 

час як країни Західної Європи переважно відрізняються більш суворими умовами видачі 

віз  [2; с.250].  

Позитивні показники видачі громадянам України довгострокових віз зумовлені, 

насамперед, тим, що візи видаються, серед інших, також представникам місцевої 

угорської етнічної спільноти. Цей фактор лібералізує усю візову політику Угорщини 

стосовно українців в цілому. Також високі показники видачі довгострокових віз 

громадянам України мають Польща, Естонія, Словаччина та Німеччина. У випадку 

зазначених країн такі показники зумовлені кращим дотриманням положень Угоди про 

спрощення отримання віз, а також Візового кодексу ЄС. При цьому варто зазначити, що 

візова практика деяких країн Західної та Південної Європи останніми роками зазнала 

позитивних змін, ставши помітно більш ліберальною (прикладом може бути Італія, Греція 

та Франція).  

Основним бар’єром для отримання візи є велика кількість додаткових документів 

(усіх, окрім візової анкети та закордонного паспорта – довідок з місця навчання чи роботи, 
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довідок про доходи та стан банківського рахунку, запрошення, документи, що 

підтверджують факт запрошення особи на роботу чи навчальну практику до певної країни 

ЄС, авіаквитки та докази резервації номеру в готелі  країни призначення тощо). Так, 

найбільший пакет додаткових документів на даний час вимагає Франція, Іспанія, 

Португалія, Італія та Великобританія (не входить до Шенгенської зони), найменшу ж – 

Фінляндія, Швеція, Словенія, країни Балтії, Польща та Румунія [4]. 

 Таким чином, деяким європейським країнам достатньо в середньому чотирьох 

додаткових документів, у той час як інші вимагають від заявника представити у 

середньому від семи до дев’яти таких документів. Розглянутий приклад демонструє 

гнучкість візової політики країн-членів Європейського Союзу та можливість її 

коригування різними країнами. 

Ще одним важливим показником, що дозволяє оцінити стан сучасної візової 

політики, так і перспективи її подальшої лібералізації, є рівень відмов у видачі візи. Тут 

варто згадати насамперед про так званий «безпечний показник» візових відмов, 

прийнятий у Європейському Союзі, що складає 3%. Так, якщо показник відмов 

дипломатичних представників у видачі віз наближається або не перевищує межі у 3%, 

країна вважається відносно безпечною і стабільною, а її громадянам візи надаються за 

спрощеними умовами. Саме досягнення такого показника візових відмов дає підставу 

робити позитивні прогнози щодо подальшої взаємної лібералізації візової політики.  

Для України цей показник у 2012 р. становив 3,3 %, а у 2013 р. він ще дещо 

зменшився – до 3,1 % [7]. Таким чином бачимо, що в Україні було створено всі умови для 

ведення переговорів щодо пом’якшення умов видачі віз громадянам України із 

перспективою повного скасування візового режиму для українців з боку країн-членів 

Європейського Союзу та Шенгенської зони. Проте тут варто зазначити, що на даний час, 

внаслідок кризових явищ, загальної політичної, економічної та соціальної нестабільності 

усередині країни, а також недотриманням владою  законодавчо закріпленого курсу на 

євроінтеграцію, у 2014 р. прогнозується зростання показника візових відмов до 3,7-4,1 % [ 

1; с.159].  

Таким чином, це доводить, що Україна на даний час може сподіватися лише на 

лібералізацію візового режиму як і з боку Європейського Союзу в цілому, так і з боку 

окремих його учасників, а питання щодо безвізового режиму на найближчий час не має 

перспектив для вирішення.  

Згідно з офіційною статистикою Європейського Союзу, найвищий показник 

візових відмов (близько 5 %) зафіксовано у таких країнах, як Італія, Чехія та Нідерланди. 

Досить низький цей показник у Латвії, Словаччині, Болгарії, Румунії, Польщі та Іспанії 

(2,5-3,2 %). Окрім того, варто зазначити, що упродовж останнього року показник візових 

відмов має тенденцію до спаду в Німеччині, Греції, Італії та Португалії [5]. 

Найголовнішими причинами для відмов видачі візи громадянам України з боку 

країн-членів Європейського Союзу зазвичай є: неповний комплект додаткових 

документів, що вимагає дипломатичне представництво з метою визначення мети 

закордонної поїздки особи, а також отримання гарантій її повернення; проблемна візова 

історія особи (наприклад, депортація з країни перебування до країни проживання у зв’язку 

з порушенням термінів перебування, зазначених в отриманій особою візі, велика кількість 

попередніх візових відмов тощо). 

Для того, щоб систематизувати та певною мірою ідентифікувати підхід до 

організації візової політики окремих країн, експерти вдаються до поділу її на декілька 

типів залежно від ряду факторів [8]: 

1) «дружня» візова політика, яка характерна для країн, що мають найнижчі показники 

візових відмов, вимагають найменшу кількість додаткових документів, видають 

найбільше довгострокових, а також безкоштовних віз. До країн з такою візовою 

політикою відносять, насамперед, Угорщину, Польщу, Словаччину та Естонію; 
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2) «нейтральна» візова політика. За умов провадження такої візової політики відсутнє 

наближення до зазначених крайніх показників. Така візова політика характерна для 

Латвії, Литви, Іспанії, Швеції, Австрії та Данії; 

3) «контрастна» візова політика (таку візову політику інколи називають також 

суперечливою). Характеризується позитивними показниками однієї групи – 

наприклад, високою швидкістю обробки візових заявок та низьким показником 

візових відмов, та негативними показниками іншої – вимагання великої кількості 

додаткових документів, низький рівень видачі віз на безкоштовній основі тощо. 

Така візова політика характерна для таких країн, як Німеччина, Франція, Бельгія, 

Фінляндія, Греція, Словенія, Нідерланди та Португалія; 

4) «проблемна» візова політика. Для такої візової політики характерна найбільш 

тривала процедура видачі віз, високий показник відмов, вимагання від заявника 

великої кількості додаткових документів. Таку візову політику проводять Італія, 

Чеська Республіка та Велика Британія. 

Провівши аналіз розподілу країн на вищевказані групи, можна помітити деякі 

тенденції зміни візової політики країн-членів ЄС. Так, позитивною динамікою 

характеризується коригування візової політики Греції та Іспанії, які за останні кілька років 

значно спростили та лібералізували свої вимоги для видачі віз громадянам України, 

перемістившись з групи країн з «проблемною» візовою політикою до категорії 

«нейтральних» та «дружніх». Ці країни продовжують проводити обраний тип візової 

політики, що дає підставу вважати їх кандидатами на перехід до категорії країн, що 

проводять «дружню» візову політику. 

 Що ж стосується країн, чия візова політика стосовно громадян України викликає 

найбільше занепокоєння, то до цього списку відносять насамперед Італію (великий 

коефіцієнт візових відмов, значний термін обробки візових заяв тощо), Чеську Республіку 

та Велику Британію (не входить до Шенгенської зони та в цілому провадить найменш 

прозору та досить закриту візову політику) [3].  

Розглянувши наявні статистичні дані та інформацію, надану експертами, бачимо, 

що візова політика Європейського Союзу щодо громадян України останніми роками має 

стійку тенденцію до лібералізації. Проте, чи буде запроваджено безвізовий режим для 

українців, залежить не тільки від високопосадовців та дипломатичних представників ЄС, 

але й від внутрішньої ситуації в Україні та від готовності української влади до всебічної і 

прагматичної співпраці з ЄС у цій сфері. 
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Куса І.* 

ВІЙСЬКОВА ПРОПАГАНДА НІМЕЧЧИНИ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

 

Період Першої світової війни по праву є часом утвердження пропаганди як 

особливого виду зброї, здатного наносити неабияку шкоду ворогу, або навіть знищити 

його. Сучасні інформаційні війни є прямими наслідками формування потужного 

пропагандистського арсеналу у ході війн та конфліктів. Ключовим для цієї сфери стало 

саме XX століття. 

Оцінки ролі пропаганди у Першій світовій війні 

Під час Першої Світової війни 1914-1918 психологічна війна із застосуванням 

військової пропаганди стала одним з головних засобів ведення війни між ворогуючими 

державами. Хоча психологічний вплив на ворога використовувався ще в давні часи, 

регулярне використання пропаганди як зброї набуло поширення саме у часи Першої 

Світової війни, у ході якої уряди воюючих країн визнали необхідність створення 

спеціального апарату для ведення пропаганди серед ворожих військ та мирного 

населення, а також здійснення впливу на населення нейтральних країн. 

За оцінками різних дослідників, найбільших успіхів в цій діяльності досягла 

Великобританія. Як зазначає відомий німецький розвідник, голова Генштабу розвідки та 

контррозвідки у 1914-1918 роках, Вальтер Ніколаі «у 1914 році англійці мали найбільший 

у світі штат професійних журналістів, агітаторів та пропагандистів, велику кількість добре 

оснащених типографій та пресу». Проте Німеччина, за даними Рудольфа Зульцмана, 

спеціаліста з історії пропаганди, була взагалі вражена цією зброєю, так як, за світоглядом 

німців конфлікти повинні були вирішуватись лише військовою силою. Це стало основним 

чинником абсолютної перемоги та домінування анти-кайзерівської пропаганди союзників 

у війні. 

Так як радіо в ті часи не використовувалось для загальнодоступного мовлення, 

основним інструментом здійснення пропаганди став друкований матеріал: листівки, 

карикатури, брошури, статті, газети тощо. Як пише Зульцман, пропаганда проти 

Німеччини здійснювалась за допомогою мільйонів листівок, які скидались з літаків та 

повітряних куль (які були особливо ефективні, так як були дешевим транспортом та могли 

переносити до 2 кілограмів друкованого матеріалу на велику відстань). Так, у жовтні 1918 

року тільки в Англії було надруковано 5 мільйонів 360 тисяч листівок. Для їх доставки на 

фронт виділяли окремі авіаційні ескадрильї та, навіть, виготовляли спеціальні «агітаційні 

снаряди» для артилерії, «агітаційні гранати» та «агітаційні міни». Загалом, ці листівки 

мали різноманітний зміст. По-перше, це були листи полонених німців своїм родичам, в 

яких розповідалось про гарні та зручні умови життя у ворожому полоні. Також перевага 

віддавалась листам рядових солдат, в яких вони описували своє буденне життя, 

побажання та спостереження. По-друге, дуже часто використовувалась заборонена для 
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ворога література: полоненим давали читати праці та твори, які були недоступні для них 

на Батьківщині. Наприклад, німецьким полоненим пропонувались статті та праці 

соціалістів Карла Лібкнехта, Рози Люксембург тощо.  Більше того, деякі брошури містили 

статті, в яких відповідальність за всі жахи війни лежала на Німеччині та кайзерівському 

уряді. Пізніше, ця інформація знаходила своє відображення у листах полонених своїм 

сім’ям в Німеччину.  Такий метод поширення пропаганди, за оцінкою російського 

історика Звонарьова, мав величезний успіх, особливо у Великій Британії під керівництвом 

лорда Норткліффа. 

Улюбленою темою американських листівок було продовольство, що мало досить 

значний вплив на голодних німецьких солдатів. Рудольф Зульцман , як приклад, 

приводить наступну листівку американських військ, виготовлену у вигляді німецької 

поштової картки у 1918 році, в якій говорилось: 

«Підніми цю листівку, напиши на ній адресу своєї сім’ї. Якщо ти потрапиш у полон до 

американців, то віддай її першому ж офіцеру, який буде проводити допит. Він 

зобов’язаний передати її твоїм рідним». 

Далі листівка містила наступний текст: 

«Я знаходжуся у полоні, поранений \ тяжко поранений \ не поранений (потрібне 

підкреслити). Не хвилюйтесь за мене. Нас добре годують, дають яловичину, картоплю, 

боби, горох, вершки, кофе, молоко і т.д. (непотрібне закреслити)». 

З вересня 1918 року британці почали випускати замасковані «окопні» газети, які 

містили статті політичного характеру, заклики та карикатури. Як зазначає Звонарьов, 

«солдати, щоб хоч якось скоротити час у окопах, читали абсолютно все, що попадалось 

під руку». Такі газети виходили тиражом від 250 до 500 тисяч кожна. 

Іншою особливістю були підроблені підпільні газети, які виходили з таємних 

типографій для окопів та населення нейтральних країн. І під час перемог німецьких 

військ, в них говорилось про тяжкі поразки німців.  

У своїх працях «Військова пропаганда у першій світовій війні» та 

«Інтернаціональне шпигунство та боротьба з ним під час світової війни та сьогодні» 

Вальтер Ніколаі говорить, що «під час війни не було жодних підготовчих курсів для 

агітаторів та пропагандистів в Німеччині» та «наша (німецька – Авт.) пропаганда була 

непридатною, вона йшла врозріз із психологією солдата». Німецьке керування пізно 

усвідомило всі переваги пропагандистського апарату у війні і це, за думкою Ніколаі, стало 

ключовим моментом у краху Німецької імперії. Це дозволило країнам Антанти успішно та 

безперешкодно провадити свою так звану «пропаганду жахів», яку яскраво описав 

Зульцман у своїй праці «Пропаганда як зброя у війні»: 

«Найбільш брехливою, але одночасно й успішною, було повідомлення про те, що німці 

перероблюють тіла загиблих солдатів (своїх і чужих) на корм для свиней. Це викликало 

масу обурення в світі та послужило приводом для вступу Китаю у війну на боці Антанти». 

На думку В. Ніколаі, політика «пропаганди жахів» була «геніальною роботою, яка 

дозволяла підтримувати солдатів на фронті навіть в часи найтяжчих поразок».  

В. Ніколаі підкреслює, що саме висування пропаганди на перше місце під час війни 

дозволило країнам Антанти, передусім – Великобританії, одержати перемогу. Аналізуючи 

діяльність своїх ворогів, німецький розвідник пише: «Спочатку здавалося, що ця 

пропаганда прямо божевільна та нахабна за своїм змістом, згодом вона почала просто 

викликати неприємне враження, а потім всі в це повірили. Через чотири з половиною роки 

у Німеччині спалахнула революція. І що ж? Майже всі свої гасла ця революція запозичила 

з арсеналу військової пропаганди наших супротивників». 

Особливості військової пропаганди Німеччини у Першій Світовій війні 

У 1914 році, на початку війни, Німеччина поступалася своїм рівнем пропаганди 

іншим державам, особливо Франції та Великобританії. Більше того, світова війна 

фактично відкрила німецькому керівництву такий вид зброї, як пропаганда, та змусила 

німців усвідомити той факт, що це явище має набагато більше переваг, ніж військова сила. 
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До 1914 року в Німеччині була відсутня будь-яка просвітницька робота. Тому становлення 

німецької пропаганди як такої здійснювались методом вивчення «практичних уроків», які 

німецькому керівництву надавала військова пропаганда країн Антанти. 

У довоєнний час щось, схоже на пропагандистську роботу виконували спеціальні 

відділення друку при Міністерствах іноземних та внутрішніх справ та закордонних 

дипломатичних установах. Вони займались підкупом газет, письменників, телеграфних 

агентств, громадських діячів. З початком війни почали з’являтись самостійні «бюро 

пропаганди», яких вже у жовтні 1914 року налічувалось близько 30. Однак вони діяли 

незалежно один від одного, без централізованого керівництва, та мали вузьку сферу 

діяльності, лише у межах друкованих ЗМІ, тому не досягли значних результатів. Крім 

того, важливим чинником гальмування розвитку німецької пропаганди була заборона 

офіційного Берліну до серпня 1918 року займатися виданням листівок, так як це, за 

думкою німецького уряду, не відповідало правилам ведення війни. Таким чином, 

інформаційно-психологічна діяльність пропагандистського апарату Німеччини упродовж 

майже всієї війни була скута законом, що заважало  його повному реформуванню як 

потужного інструмента ведення війни. 

На початковому етапі війни, з ініціативи міністра фінансів Матіаса Ерцбергера, 

було сформовано Центральне бюро пропаганди закордоном на чолі з бароном Альфредом 

фон Муммом. Воно займалося, в основному, виданням агітаційних брошур, книг, статей 

та здійснювало релігійну пропаганду серед католиків нейтральних країн. Одночасно з 

цим, у 1915 році було створено «Управління друком у військовий час», задачею якого 

було здійснення інформаційно-психологічного впливу на солдат Антанти. Базовим 

матеріалом, який забезпечував ці відомства інформацією про ворога були офіційні листи 

вищих посадових осіб Антанти та послів, які перехоплювались німецькою розвідкою. Так, 

у 1916 році німцями було дискредитовано англійського посла у Росії Джорджа Бьюкенена, 

після того, як німецькі літаки почали скидати над Східним фронтом брошури, в яких були 

надруковані листи посла до царя Миколи II та заклики до російських солдат «не коритись 

своїм генералам та царю, які являються маріонетками Великобританії». 

Проте, і ці спроби протистояти військовій пропаганді союзників не мали наслідків. 

«Релігійна пропаганда» Німеччини серед католиків обійшлася уряду у 12 мільйонів марок, 

та не дала жодних значних результатів. Вищезазначені установи зі здійснення пропаганди 

діяли окремо та були обмежені законодавством та цензурою. Серед друкованого 

матеріалу, які видавались німецькими типографіями, домінували карикатури та 

гумористичні брошури, які не сприймались серйозно серед ворогів. Адже на фронті 

німецькі солдати стикалися з ворожими військами, які в реальності не мали нічого 

спільного зі своїми образами в німецькій пресі. Це викликало велику недовіру до 

вітчизняного друку серед німецьких військових. В той же час англійські та американські 

пропагандисти малювали німців у вигляді варварів та гуннів, готуючи своїх бійців до всіх 

жахів війни. 

 Німецький генерал Еріх Людендорф, який відстоював ідею створення єдиного 

імперського відділу пропаганди, наполягав на реформуванні дійсної на той час системи 

пропаганди за британським взірцем. У грудні 1916 року він представив уряду проект по 

створенню центрального органу пропаганди, однак він був відхилений через то, що це 

дало б Міністерству іноземних справ можливість втручатися у внутрішню політику. 

Німецьке керівництву того часу було досить нерішуче у питанні пропаганди та не 

розуміло його сутність, і це дало їх ворогам можливість захоплення ініціативи в свої руки. 

У 1916 році відповідальним за розвідницьку роботу було призначено полковника 

Вальтера Ніколаі. Після цього, у тому ж році, було сформовано військовий відділ 

пропаганди на чолі з полковником Гефтеном, який швидко переріс у величезну 

організацію, яка здійснювала пропаганду навіть у нейтральних країнах, запроваджуючи 

таємні типографії, підкупаючи агентів, політиків, журналістів, видаючи брошури, статті, 

німецькі книги та навіть використовуючи кінофільми. Пропагандистська діяльність була 
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спрямована на створення стійких образів ворогів Німеччини та просування їх у маси. На 

мою думку, найбільш успішним зі створених німцями образів, який іноді 

використовується й донині, став образ російського солдата – «Івана», який виглядав як  

неохайний чоловік великої статури з вусами та бородою, вдягнений як селянин, та, часто, 

у стані алкогольного сп’яніння. 

Крім того, великих успіхів німецька пропаганда досягла у 1916 році у Румунії, 

внаслідок чого румунські війська на початок 1917 року були повністю деморалізовані. У 

1916 році, під час придушення заворушень у Турині, загинуло багато мирних жителів, що 

було вдало використано німецькою агентурою, яка надрукувала імена загиблих на 

листівках та розкидала по позиціям італійських військ у місті, закликаючи їх до відмови 

від боротьби на стороні «вбивць». В результаті цього, майже весь 6-й Туринський 

військовий корпус здався у полон. Крім того, німці вели пропаганду і серед мусульман 

Кавказу, і серед ірландців Великобританії, сподіваючись, в обох випадках, викликати 

повстання. 

У серпні 1918 року, після того, як заборона масового друку листівок та цензури, 

була нарешті скасована, генерал Людендорф добився створення Центрального 

імперського бюро пропаганди за британським взірцем. Однак, було надто пізно, щоб хоч 

якось змінити критичне становище Німеччини. 

Світова війна стала ключовим етапом формування та становлення німецької 

пропаганди, яка, не дивлячись на всі свої недоліки, все-таки мала певні результати. І у 

1933-1945 роках саме німецька пропаганда візьме реванш у роки Другої світової війни. 
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Кутько І.* 

СЕПАРАТИЗМ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА 

СУЧАСНИЙ СТАН 

 

Сепаратизм як суспільно-політичне явище характерний для всіх періодів історії 

людства [8, С. 691]. В ХХ ст. застосування принципу рівноправності і самовизначення 

народів було направлено на захист прав населення колоній. Проте після вирішення 

проблеми деколонізації лозунг самовизначення став використовуватися для прикриття 

сепаратистських рухів всередині існуючих країн [5, С. 32]. 

В XXI ст., в багатополярну, постконфронтаційну епоху, сепаратизм набув зовсім 

іншого змісту у порівнянні з XIX-XX ст. Зараз в Європі немає жодної країни, яка б не 

зіткнулася з проблемою сепаратизму: від Данії хочуть відокремитися Гренландія та 

Фарерські острови, від Великобританії – Шотландія, від Іспанії – Країна Басків і 

Каталонія, і т.д.  

У науковій літературі  сепаратизм (від лат. sepaiatus – окремий) – це теорія, 

політика і практика відокремлення, відділення частини території держави з метою 

створення нової самостійної держави або одержання статусу широкої автономії [8, С. 

691]. 

Сепаратизм, на думку російського дослідника К. Сироєжкіна, завжди виникає на 

базі глибоко пережитої та чітко усвідомленої ущемленості свого становища і гідності, яку 

відчуває та чи інша етнічна група, що спонукає її на активні дії для того, щоб усунути 

перепони в етнокультурному розвитку. Тому сепаратистські настрої є наслідком 

тривалого та складного процесу самоусвідомлення в середовищі певної етнічної спільноти 

[1, С. 112].  

Ряд дослідників (Ю. Морозов, В. Луговінов), пов’язують сепаратизм з тероризмом, 

так як в них спільна «живильна» основа – нестабільність, конфлікти, а сепаратистські 

прояви майже завжди супроводжуються посиленням терористичної активності найбільш 

агресивних прихильників незалежності певного етносу [3, С. 302 – 303].   

Виникнення сепаратистського руху можливе за наявності двох умов: дискримінації 

етнічної спільноти з боку державної влади та формування активної політичної еліти, в 

більшості випадків шляхом створення політичних партій, що очолюють цей рух [11, С. 

121]. Дискримінація, при наявності даного явища, буває двох видів: політична – означає, 

що дана етнічна одиниця позбавлена політичних прав, на відміну від домінуючої 

більшості, та економічна, яка призводить до ситуації «внутрішньої колонії», коли частина 

території перетворюється на економічного донора і платить в загальнодержавну казну 

більшість податків, часто отримуючи менше дотацій (Каталонія в Іспанії, Фландрія в 

Бельгії) [14, С. 317]. 

Поняття «сепаратизм» тісно пов’язнане з поняттям «етнополітичний конфлікт», 

який являє собою соціально-кризову ситуацію, зумовлену незбіганням інтересів і цілей 

етнічних груп у рамках спільного етносоціального простору. Саме неоднорідність 

етнічного простору породжує проблеми, суперечки та напруженість між етносами, що 

породжують прагнення до сепаратизму [5, С. 36]. Свою мету на створення суверенної 

держави етнічні групи реалізують шляхом висунення сепаратистських вимог. Сепаратизм 

визначається як прагнення до відокремлення однієї частини держави від цілого з метою 

досягнення повної незалежності [14]. 

Поява в позиції однієї з конфліктуючих сторін елементів сепаратизму 

інтернаціоналізує конфлікт [5, С. 32]. В сучасну епоху тотальної взаємозалежності 
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внаслідок процесів глобалізації, яка відбувається у світі політичних процесів, проблеми, 

пов’язані з наявністю в окремих регіонах світу сепаратистських рухів, викликають 

глобальне посилення політичної та економічної напруженості, що призводить не лише до 

розпаду багатонаціональних держав, але і шляхом принципу доміно, породжує нові 

прояви сепаратизму в країнах світу [7, С. 782].  

  Проаналізувавши явище сепаратизму, спостерігаємо наступну тенденцію: в 

суспільстві з вищим рівнем політичної культури та економічного добробуту етнічний 

сепаратизм має набагато менше шансів розвиватися у гострих проявах. Значну роль 

відіграють і зовнішні чинники, вплив яких може пришвидшити чи нівелювати 

інтенсивність сепаратизму [13, С. 308]. Не потрібно забувати і про наслідки сепаратизму в 

певних країнах для всього світу: він сприяє послабленню контролю над поширенням 

звичайного озброєння, підвищує можливості поширення ЗМЗ, зростає тероризм та 

релігійний екстремізм, особливо у випадках діяльності офіційних терористичних 

угруповань, що борються за незалежність, таких як ЕТА в Каталонії та ІРА в Північній 

Ірландії [15, C. 236]. 

Таким чином, подальша перспектива світового розвитку – це одночасне існування, 

єдність і боротьба двох суперечностей: зростаючої взаємозалежності держав у всіх сферах 

суспільного життя і посилення дезінтеграційних процесів, націоналізму, сепаратизму, 

релігійного екстремізму як наслідків самовизначення етносів і націй. 

Одним з найбільш гострих прикладів сепаратизму може слугувати ЄС. Не 

дивлячись на силу та динаміку інтеграційних процесів, окремі країни ЄС зіштовхнулися з 

сепаратистськими тенденціями, які почали представляти реальну загрозу національній 

безпеці. На сьогодні найгостріше питання сепаратизму, що супроводжується активними 

діями сепаратистських рухів, спостерігається у країнах Західної Європи [17]. Оскільки всі 

вони є членами Європейського Союзу, який виступає за інтеграцію всіх країн Європи, 

вважаємо доцільним розглянути прояви сепаратизму в ряді країн Західної Європи, де це 

явище проявляється особливо гостро, і показати та спрогнозувати вплив ситуації в даних 

країнах на всіх інших членів ЄС (рис. 1) і на весь світ. 

 
Рис.1. Країни, які можуть утворитися в Європі внаслідок сепаратизму [1, С. 115]. 
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Сучасний європейський сепаратизм можна класифікувати в залежності від 

головних чинників, що є основним джерелом сепаратизму: 

1) економічний чинник (Бельгія (економічно розвинута Фландрія і слаборозвинута 

Валлонія), Італія (індустріально розвинена Північ і аграрний Південь), Данія (о. 

Гренландія з розширеною автономією, у надрах якого відкриті корисні копалини) 

[11, С. 121, 123]; 

2) Лінгвістичний чинник – передбачає наявність ряду народностей, які розмовляють 

різними мовами і створюють для захисту інтересів політичні партії: Іспанія (Країна 

Басків, Каталонія), Велика Британія (Шотландія, Північна Ірландія) [11, С. 125]; 

3) релігійний чинник тісно співвідноситься з етнічним і зумовлений наявністю в 

державі різних релігій, представники яких мають намір отримати автономію або 

утворити незалежну державу. Приклад – Великобританія (Північна Ірландія) [15, С. 

237]. 

За словами експертів, який би чинник не був головним, на перше місце у випадку всіх 

країн слід поставити історичний чинник: і в Шотландії, і у Фландрії, і в Каталонії причини 

сепаратизму глибоко історичні, але у кожному випадку є вплив ряду інших факторів [13, 

С. 310]. 

Для того, щоб проаналізувати сепаратизм в загальному, слід розглянути історію його 

розвитку та сучасний стан в окремих країнах Західної Європи, де прояви сепаратизму 

найбільші, зокрема: Каталонія і Країна Басків в Іспанії, Північна Ірландія і Шотландія у 

Великобританії, Корсика у Франції, Паданія в Італії, Гренландія і Фарерські острови, в 

Данії, а також Фландрія і Валлонія, на які може розпастися Бельгія. Саме це – найбільш 

відомі кандидати на незалежність серед країн Євросоюзу. 

Іспанія. В Іспанії сепаратисти найактивніше проявляють себе у двох найбільш 

забезпечених регіонах – Каталонії на північному сході країни і Країні Басків на півночі. 

Дві ці території протягом багатьох десятиліть забезпечували економічне процвітання 

Іспанії, але економічна криза з новою силою поставила питання про їх майбутнє [4, С. 8]. 

Каталонія. В кінці листопада 2012 р. у Каталонії провели регіональні вибори, що є 

неофіційним референдумом про незалежність. На відміну від басків, каталонці реалізують 

свої вимоги виключно мирними методами. У 1979 р. Каталонія отримала власний уряд, а 

за результатами референдуму 2006 р. його повноваження були розширені [17]. 

Каталонський сепаратизм, окрім лінгвістичного, має економічне підґрунтя: населення 

регіону складає 16% населення королівства, але виробляє 23% ВНП. Тому головною 

причиною, чому у Каталонії вимагають незалежності є той факт, що саме каталонці, в 

порівнянні з іншими 16 біднішими регіонами, платять найбільше податків в 

загальнодержавну казну (8 % від ВВП Каталонії – 16 млрд. євро) [4, С. 9]. 

Країна Басків. Баскські сепаратисти, які теж мають на меті створення незалежної 

держави, заснували 1959 р. екстремістську організацію Країна басків і свобода (ЕТА), 

ідеологія якої – синтез лівого радикалізму та націоналізму. Бойовики ЕТА організовували 

диверсії, теракти, замахи на політичних лідерів. Останньою масштабною акцією 

терористів був вибух біля поліцейської казарми у місті Бургос 29 липня 2009 р. 10 січня 

2011 р. ЕТА оголосила про припинення збройної боротьби, проте ситуація у регіоні 

залишається напруженою: протягом останніх років екстремісти неодноразово заявляли 

про припинення терору, проте пізніше поверталися до збройної боротьби [11, С. 124-125]. 

Крім ЕТА, в Країні Басків присутня велика кількістю політичних партій, 

наприклад, в жовтні 2013 р. баскські сепаратисти створили нову політичну партію лівих 

баскських сепаратистів – «Амаіур», що була утворена шляхом об'єднання чотирьох 

невеликих баскських партій і складається з колишніх членів забороненої 8 років тому 

партії «Батасуна». Те, що існує декілька таборів при владі, лише стримує сепаратистські 

настрої , адже партії не можуть консолідуватися аби вирішити, що для їхньої країни є 

важливішим – автономія чи незалежність [19]. 
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На думку ряду вчених, однією з альтернатив, яка може вирішити проблеми 

сепаратизму у країні є надання Каталонії, Країні Басків і Галісії більше автономії, і 

визнання їх окремими культурними утвореннями в кордонах Іспанії. Проте для цього 

потрібна державна згода на перегляд Конституції [5, C. 39]. 

Великобританія. Найстаріша «гаряча точка» Західної Європи, де боротьба  за 

незалежність триває вже вісім століть – це Ольстер (Північна Ірландія) [7, С. 124]. Крім 

того,  сепаратистські настрої у Великій Британії поширені і у Шотландії. Шотландія, яка з 

1707 р. входить до складу королівства, отримала у 1999 р. власний парламент, 

реалізувавши на практиці принцип – самоврядування (home rule). Сепаратисти Шотладнії 

домоглися найбільшої автономії у складі Великобританії – у країни знову з'явився 

власний парламент, де з 2007 р. більшість належить Шотландській національній партії, 

яка вже 80 р. виступає за незалежність регіону, а тому створено передумови для сецесії 

Шотландії. Сепаратизм тут відрізняється від даного явища в інших країнах, тому отримав 

назву «сепаратизм бідних», оскільки Шотландія є дотаційним регіоном Великобританії і в 

даний час щорічна субсидія Шотландії з загальнонаціонального бюджету становить 60 % 

національного бюджету Шотландії, за рахунок чого пенсійна система і система охорони 

здоров'я в Шотландії перевершують англійську, а вища освіта, на відміну від Англії, поки 

залишається безкоштовною [2, С. 277 – 278]. 

Прем'єр-міністр Шотландії Алекс Селмонд готує книгу з економічними 

аргументами, у якій детально розписано, як існуватиме Шотландія, якщо отримає 

незалежність. Ця книга є частиною політики пропаганди «нафтового сепаратизму», 

відповідно до якого шотландці прагнуть самі розпоряджатися нафтою і газом з родовищ 

прилеглого шельфу Північного моря: як відомо, в Шотландії видобувають 90 % 

британських вуглеводнів, щорічні податки від якого становлять 20 млрд. фунтів стерлінгів 

і, на даний час, знаходяться в розпорядженні Лондона. Від 80 % до 90 % фінансових 

коштів, які центр отримує завдяки вуглеводням, будуть залишатися в бюджеті Шотландії.  

Однак запасів північноморських вуглеводнів вистачить тільки на 40 р., і без 

Великої Британії Шотландія залишиться один на один з коливаннями ринку нафти [9]. У 

разі відокремлення від Сполученого Королівства Единбургу (столиця Шотландії) 

доведеться взяти на себе і виплату значної частини державного боргу Великобританії (80 

млрд. британських фунтів).  А участь Шотландії в Євросоюзі в якості незалежної держави 

може обернутися для неї зобов'язаннями, набагато більш обтяжливими, ніж вона має зараз 

[6]. 

15 жовтня 2012 р. прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон і 

перший міністр Шотландії Алекс Салмонд підписали угоду про проведення в 2014 р. 

референдуму з питання незалежності Шотландії. Шотландія може стати незалежною вже 

24 березня 2016 р., якщо більшість її жителів на референдумі висловляться за відділення 

від Великобританії. Саме ця дата була зазначена в докладному плані переходу до 

незалежності, яку представив уряд Шотландії. План передбачає: по-перше, проведення 

перших виборів до парламенту незалежної Шотландії в травні 2016 р., по-друге, створення 

власною «письмової Конституції» (у Великобританії в даний час немає єдиного 

документа, що виконує конституції) яка відображатиме цінності шотландського 

народу [6]. 

Для того, щоб відповісти чи доцільним буде відділення Шотландії і утворення нею 

незалежної держави, треба дати відповідь на наступне питання: в скільки обійдеться 

створення власного парламенту і чи вигідно владі Шотландії самій розпоряджатися 

податками (Единбургу навряд чи вдасться утримати і високий кредитний рейтинг країни, 

тобто запозичення для неї на міжнародному ринку стануть дорожче)? 

Північна Ірландія. Північноірландський сепаратизм є латентним міжнародним 

конфліктом і має, окрім етнолінгвістичного, і релігійне забарвлення: населення регіону 

розділене на два ворожі табори: протестанти-уніоністи і націоналісти-католики, яких є 

більшість. Інтереси найрадикальніших з католиків захищала Ірландська республіканська 
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армія (ІРА), яка влаштовувала теракти на всій території Великої Британії [16, С. 24]. 

Радикальні екстремісти проголосили своєю метою вихід Північної Ірландії зі складу 

Сполученого Королівства і приєднання її до Республіки Ірландія. В 1998 р. у Північній 

Ірландії була підписана Белфастська угода, що стосувалася політичного врегулювання 

конфлікту, був створений парламент – Північно-ірландська асамблея, яка проіснувала 5 

років, і був розпущений у 2003 р. внаслідок чергового загострення відносин між 

протестантами і католиками. У жовтні 2006 р. пройшли переговори лідерів усіх північно-

ірландських партій, прем'єр-міністрів Великобританії та Ірландії, в результаті яких 

Північна Ірландія була повернута під управління місцевих органів влади замість прямого 

управління з Лондона. Радикальний північно-ірландський сепаратизм вдалося заглушити: 

з Північної Ірландії були виведені британські війська, а контроль за порядком здійснюють 

місцеві поліцейські підрозділи [7, С. 784]. 

Після розпуску ІРА у вересні 1998 р., інтереси сепаратистів представляли різні 

новоутворені партії, які у своїй політиці рівнялися на ІРА. В червні 2012 р. всі 

прихильники ІРА об’єдналися  [6]. В 2013 р. знову почалися безпорядки в Північній 

Ірландії внаслідок нового протистояння між протестантами і католиками, а точніше 

параду протестантів-уніоністів, яким були незадоволені католики. В грудні 2013 р. для 

вирішення ситуації були проведені переговори між 5-ма головними партіями Північної 

Ірландії за посередництва США, проте дійти згоди сторонам не вдалося. 

Італія. Причиною сепаратистського рух в Італії є розрив між індустріально 

розвиненою Північчю і аграрним Півднем, де ситуація обтяжена діяльністю мафії. «Ліга 

Півночі» виступає з гаслами федералізації країни та перегляду розподілу доходів на 

користь промислово розвиненої Півночі, найрадикальніші її представники обґрунтовують 

необхідність створення незалежної держави Паданія зі столицею у Мілані [11, С. 122-123]. 

Діяльність «Ліги Півночі» була спрямована не тільки на ствердження окремої 

етнічної ідентичності, а й на боротьбу з «корумпованою центральною владою», за 

федералізацію та позбавлення необхідності надавати підтримку зубожілим південним 

регіонам, які гальмують подальший повноцінний розвиток Паданії. Саме Умберто Боссі, 

лідер «Ліги Північні» був натхненником «Європейського вільного альянсу», який об'єднує 

понад 40 сепаратистських партій і рухів Європи [9]. 

Зростаюча підтримка відцентрових політичних сил спостерігається також і в 

деяких інших регіонах Італії. Наприклад, соціологічні опитування 2012 р. показали, що у 

регіоні Венеції хотіли б поновлення незалежної Венеціанської Республіки 80% населення. 

І навіть у Південному Тіролі – економічно процвітаючої провінції з переважно 

німецькомовним населенням – наслідки сучасної кризи також позначилися зростанням 

сепаратистських настроїв [6].  

Бельгія є державою, яка зараз знаходиться на межі цивілізованого розпаду. Вона 

існує як федерація національних суб’єктів, які мають широкі права, і лише обмежене коло 

владних повноважень належить федеральному центру. 

Об’єднання двох народів – фламандців (60 %) і валлонців (40 %), що розмовляють 

на різних мовах (фламандці – по-нідерландськи, валлонці – по-французьки) і сповідують 

різні релігії (валлонці – католики, фламандці – лютерани) в федеративну державу Бельгію 

з самого початку сприймалось як експеримент [16, С. 22]. Країна поділена  на три регіони: 

Фландрія (північ), Валлонія (південь) і столицю Брюссель. Фландрія – найбільш 

процвітаючий і багатий регіон, частка якого в національному ВВП становить 55 %, а в 

бельгійському експорті – 86 %, тому фламандці вважають себе політично 

дискримінованими і вимагають для себе якнайширшої автономії. На їх думку, менш 

заможний південь (Валлонія) тягне вниз економіку держави. Валлонці ж, навпаки, бояться 

втрати частини фінансування зі сторони півночі і розпаду королівства [10, C. 37].  

Фламандці вже не один раз намагалися перетворити Бельгію в конфедерацію: 

перетворивши Фландрію і Валлонію в незалежні держави, прибічники конфедерації 

пропонували зберегти лише спільну грошову одиницю і оборонну політику. У разі розділу 
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країни, валлонці можуть приєднатися до Франції (більшість економіки Валлонії 

контролюється французькими компаніями). За опитуваннями, половина валлонів і 60 % 

французів – за приєднання Валлонії [5, С. 35]. 

Особливість Бельгії як федерації в тому, що її суб’єкти самостійно вирішують свою 

долю та розвивають «парадипломатію» – дипломатію, притаманну суб’єктам, які не 

мають своєї незалежності, яка дозволить їм відстоювати на міжнародній арені свої власні 

інтереси, підкреслюючи тим самим свою культурну, економічну, інституційну 

ідентичність. Крім того, регіони Бельгії володіють навіть питаннями зовнішньої політики 

і, відповідно до Статті 68 і 128 Конституції, мають право укладати договори 

міжнародного характеру [1, С. 37]. 

Після розпаду Бельгія стикнеться з рядом проблем, які пов’язані  зі специфічним 

політичним та економічним устроєм країни (максимальна автономія суб’єктів федерації 

[5, С. 36] та особливим положенням в інституційній системі ЄС (розпад Бельгії сильно 

вдарить по іміджу ЄС, так як буде означати крах одного з головних символів 

загальноєвропейської єдності) [16, С. 26]. 

Найоптимальніший варіант – створення конфедерації, але тут гострим залишається 

питання щодо Брюсселя, який знаходиться на території Фландрії і на 80 % складається з 

франкомовного населення, тому його приєднання до якого-небудь з національних регіонів 

буде важко здійснити [5, С. 36]. 

Бажання Фландрії дистанціюватися від проблем «бідної» Валлонії нагадує сучасну 

картину в ЄС, де «п’ятнадцятка» вельми неохоче виділяє кошти на підтримку 

економічного розвитку нових тринадцяти країн-членів. Фламандські політики, 

виступаючи за більшу політичну та економічну автономію регіону, свідомо чи підсвідомо 

налаштовують громадську думку на ідею відділення [18].  

Бельгійський приклад навіть в сучасному вигляді ставить під питання соціально-

економічну структуру Європи, так як може спрацювати ефект доміно: вслід за Фландрією 

й інші багаті регіони Європи, такі як, наприклад, Баварія, Каталонія можуть задуматися 

про приналежність своїх грошей і прийняти міри, щоб не віддавати їх бідним сусіднім 

регіонам [16, С. 28]. 

В процесах, що відбуваються в Бельгії на фоні сепаратизму, присутні і 

протистояння між багатою Північчю і бідним Півднем, і криза у відносинах між регіоном-

донором і дотаційним регіоном, і мовний та етнонаціональний розділ – те, що характерне 

для розвитку багатьох країн [16, С. 29]. Тому шляхи вирішення, на перший погляд, 

внутрішніх проблем Бельгії можуть мати значний інтерес в міжнародному масштабі.   

2012 р. для ЄС був роком «параду суверенітетів», поклавши початок нового етапу в 

дестабілізації Європи. Перемога фламандських націоналістів, що вимагають перетворити 

Бельгію на конфедерацію, демонстрації каталонців, 2 млн. яких 11 вересня 2012 р. вийшли 

на демонстрацію в Барселоні, вимагаючи незалежності Каталонії від Іспанії через 

небажання залишатися донором країни, і угода між Лондоном та Единбургом про 

проведення референдуму в 2014 р., на якому вирішиться доля Шотландії, – все це свідчить 

про успіх в діях сепаратистів [9]. 

Ставши вільними державами, Каталонія, Країна Басків, Шотландія чи Фландрія 

неминуче зіткнуться з необхідністю зміни відносин з рештою Європи. І ситуація може 

скластися так, що, ставши незалежними від Іспанії, Великобританії чи Бельгії, ці регіони 

стануть залежними від інших політичних утворень і їм доведеться йти на ще більші 

поступки й обмеження, ніж це відбувається сьогодні. 

Ускладнюють їм шлях і законодавчі перепони, прописані в конституціях та 

державних актах. Євросоюз також не готовий автоматично включити до свого складу 

новоутворені держави. Цей шлях особливо складний в період нинішньої економічної 

кризи, оскільки ставить під питання існування нових держав без підтримки ззовні [10, С. 

785]. На думку етнополітолога Т. Гурре, сепаратизм – неминуча риса державного 

розвитку, що не завжди означає досягнення сецесії [13, С. 309].                                                                                                           
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 Таким чином, сепаратизм можна вважати однією з планетарних тенденцій 

сучасності. Сьогодні в ЄС існує понад 20 країн, які в історичному минулому мали деякі 

атрибути державності, однак лише у восьми з них існують політичні партії, що стоять на 

сепаратистських позиціях і мають суттєву електоральну підтримку: Фландрія, Падданія, 

Шотландія, Уельс, Ольстер, Країна Басків, Каталонія, Галісія [7, С. 789]. 

Ці території, та політичні сили, що сповідують сепаратизм, вимагають визнання їх 

європейськими націями. У всіх них є спільний чинник, що їх об’єднує – націоналізм. 

На зміну національно-етнічною сепаратизму, типовими прикладами якого в XX 

столітті були Північна Ірландія і Країна Басків, в XXI столітті приходить економічний: 

прагнення багатьох територій відокремитися від бідних і перестати бути їх донорами. Як 

приклад можна навести Фландрію, частка якої в національному ВВП Бельгії становить 55 

%, а в бельгійському експорті – 86 %, чи Каталонію, яка виробляє 25 % ВВП Іспанії, хоча 

живе там менше 1/6 населення країни [18].  

Значним гальмом на шляху сепаратистів є і позиція Євросоюзу. Оскільки 

«сепаратизація» Європи буде супроводжуватися ослабленням і руйнуванням 

загальноєвропейських інститутів, то у новій редакції Конституції зафіксовано, що 

новостворені країни не стають членами ЄС автоматично, а зобов'язані знову пройти всю 

багатоскладову процедуру набуття повноправного членства.  

Нарешті, перманентна криза єврозони, наростаючі інфляційні процеси, збільшення 

числа безробітних, практично неконтрольоване зростання числа іммігрантів з бідних країн 

світу, невирішені екологічні та енергетичні проблеми – все це і багато іншого змушує 

сепаратистів більш тверезо оцінювати свої шанси [19]. 

Не відмовляючись від незалежності як кінцевої мети, сепаратисти сьогодні 

розраховують на здійснення програми-мінімум: отримання нових поступок від 

центральної влади в плані економічної підтримки регіонів; подальший розвиток системи 

самоврядування; зміцнення культурно-мовної ідентичності в зонах сепаратистської 

активності [9]. 

Висновки. Розглянувши різні прояви та загрози сепаратистських тенденцій та рухів 

у країнах Західної Європи, можна зробити наступні висновки: по-перше, відцентрові 

тенденції в Європі мають здебільшого економічний та лінгвістичний характер;  по-друге, 

релігійний сепаратизм є найбільш радикальним (використовує незаконні методи, аж до 

тероризму); по-третє, вибухи сепаратизму виникають за ефектом доміно: одне вогнище 

викликає появу інших у різних місцях планети; по-четверте, деякі сепаратистські рухи, 

особливо в Західній Європі, мають багатовимірну природу (сукупність етнічних, 

економічних та релігійних факторів одночасно сприяють його виникненню); по-п’яте, 

велика частина сепаратистів схильна домагатися поступок від центральної влади за 

допомогою переговорів, вимагаючи проведення референдумів про незалежність 

відповідних регіонів (Шотландія, Каталонія, Фарерські острови), незважаючи на те, що 

частина населення не готова до виходу своїх регіонів з існуючих держав. 

Спільним для більшості країн Західної Європи є те, що ряд регіонів прагне 

відокремитись через економічні причини: по-перше, у випадку небажання багатих 

регіонів утримувати бідні (Каталонія, Фландрія); по-друге, у випадку небажання ділитися 

ресурсами, нещодавно виявленими в регіоні (Шотландія, Фарерські острови). 

Як підсумок, слід зазначити, що сепаратизм є об’єктивним суспільно-політичним 

явищем, тому він не може мати однозначно позитивного або негативного значення та 

оцінок. З одного боку, як сецесія він призводить до дезінтеграції держави та порушує 

баланс геополітичної ситуації в регіоні, а з іншого – є одним із засобів забезпечення  та 

реалізації економічних, політичних, соціальних, духовних, мовних інтересів етносу, що 

цілком обґрунтовані у випадку політичної, економічної та культурної дискримінації 

останнього. 
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Лапай І.* 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Цель работы – изучить особенности становления, развития и функционирования 

ЛАГ, основные направления ее внешней политики. Актуальность темы обусловлена 

тем, что ЛАГ принадлежит важное место в политической жизни Ближнего и Среднего 

Востока. Она также является, в соответствии с Уставом ООН, региональной организацией 

и прилагает много усилий для укрепления мира в этом регионе и, следовательно, во всем 

мире. Создание ЛАГ явилось самым заметным результатом деятельности движения за 

арабское единство, а также, это одна из старейших региональных организаций с упором на 

обеспечение коллективной безопасности входящих в нее стран. 

Несмотря на множество проблем и противоречий, ЛАГ всегда строго 

придерживалась своего Устава, который определил целями данной организации 

«координацию действий» арабских стран в политической, экономической, социальной и 

культурной сферах «в направлении тесного сотрудничества между ними, сохранения их 

независимости и суверенитета». 

Сотрудничество мусульманских государств на региональном уровне, начавшее 

развиваться еще в первой половине ХХ века, в двухтысячные годы понастоящему 

достигло достаточно высокого уровня, несмотря на очевидные противоречия, 

существующие в отношениях между многими исламскими странами. В условиях 

развёртывания национально-освободительного движения в арабских странах, Лига 

арабских государств стала играть важную роль в координации действий её членов в 

поддержку борьбы отдельных арабских стран за свободу и национальную независимость. 

ЛАГ – старейшая региональная организация освободившихся стран Азии и 

Африки. Создание ЛАГ явилось самым заметным результатом деятельности движения за 

арабское единство, возникшего после Первой мировой войны в бывших арабских 

провинциях Османской империи. Арабские националисты выступили с протестами против 

разделения этой территории на пять отдельных стран, мандаты на управление которыми 

были переданы Великобритании и Франции. Особое негодование у них вызвало решение 

о создании в Палестине национального еврейского государства. Целью движения было 

объединение всех арабских земель в единое государство. Создание ЛАГ отражало эти 

стремления, предусматривая экономическое, культурное и политическое сотрудничество 

ее членов и выдвигая требование государственной независимости для Палестины. 

ЛАГ играет важную роль в поддержании тесных взаимоотношений между 

арабскими странами, координации их действий в связи с общими для них проблемами. На 

протяжении длительного времени эта организация была главным инструментом 

выявления «арабской солидарности». О причинах неудач и препятствий на пути к 

единству можно судить, учитывая два важнейших фактора - внутренний и внешний. К 
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первому из них относится отсутствие объективных предпосылок объединения 

разрозненных в экономическом, социальном и политическом отношении частей арабского 

мира. Внешний фактор заключается в позиции международного сообщества, члены 

которого далеко не всегда проявляли заинтересованность в интеграции одного из 

сложнейших регионов мира. 

Возникшая в 1945 году ЛАГ по сей день является важным элементом региональных 

международных отношений в арабском мире, на мировой арене в целом. 

Первым успешным шагом в осуществлении внешней политики ЛАГ было 

выведение английских и французских войск с арабского региона. Однако после войны в 

Палестине и создания государства Израиль, ЛАГ оказалась на грани развала. В 80-е годы 

высветились новые тенденции в развитии арабских стран. Окончательно сформировался 

блок умеренных арабских государств, активизировались интеграционные процессы, 

возникли новые субрегиональные организации. Успешные действия ЛАГ в 

урегулировании Ливийской проблемы сопровождались тягостными моментами в работе  

ЛАГ с Израилем. Не смотря на безуспешные действия Лиги на начальном этапе в 

отношении Израиля, итоги ведения внешней деятельности показали свой успех арабского 

единства. 

В ходе событий «арабской весны» Лига арабских государств снова заявила о себе 

как региональная организация, продемонстрировав свою способность влиять на ситуацию 

в регионе. Механизм этого влияния серьезно видоизменился, равно как и его последствия, 

которые вышли далеко за рамки арабского мира. Крупнейшая арабская организация 

трансформировалась в инструмент достижения конкретных целей отдельными 

государствами. 
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страны, желает увеличения роли ислама в жизни турецкого общества. Высказываются 

предположения о возможностях частичной ликвидации секуляризма, а также воссоздания 

некого подобия халифата. Сохранится ли подобная тенденция, учитывая произошедшие 

летом 2013 года протесты? 

Целью данной статьи является оценка объективности реформизма, достигшего 

пика во времена Ататюрка, а также анализ причинно-следственных связей между 

политикой, проводимой Партией справедливости и развития, усилением влияния ислама и 

событиями лета 2013 года. 

Актуальность поднимаемой проблемы высока в условиях сохранения 

нестабильности на Ближнем Востоке, распространения политического ислама, а также 

значительной роли Турции в региональном измерении. 

Исследования по теме представлены широко. Наибольший интерес представили 

работы двух зарубежных авторов. Как для изучения зарождения и становления процесса 

реформирования, так и для изучения деятельности и особенно концепций Мустафы 

Кемаля информативную ценность представляет монография турецкого автора Суны 

Кили[1]. Исследование хорошо систематизировано, в том числе хронологически, дает 

обширный спектр фактов и краткие выводы. Интерес вызывает и работа турецкого 

исследователя Озера Озанкая[5], основанная на мнениях множества ученых с мировым 

именем в отношении политики и личности Ататюрка. Более детально отдельные аспекты 

раскрыты в статьях Рыжова К.[3] и Алимова А.А.[4].  Публикации, размещенные на сайте 

Института Ближнего Востока[6],[7],[8],[9], позволяют получить доступ к наиболее 

актуальной информации и оценить современную обстановку как непосредственно в 

Турции, так и в регионе. 

Уже к концу XVIII века в Османской империи назрела ситуация, в которой 

необходимость реформ была очевидной. Изначально попытки в их осуществлении не 

увенчались успехом, так как коренным образом не решали задач преодоления феодальной 

отсталости и охлаждения сепаратистских настроений в империи.  

Беспомощность Османской империи в борьбе за свою целостность привела к 

вмешательству западных держав, что грозило ей колониальной зависимостью. 

Единственно верным решением оказалось провозглашение Гюльханейским пактом курса 

реформ, впоследствии названных Танзиматом[1, с.98-99]. Апогеем стало провозглашение 

первой в истории стран Азии и Африки конституции по британскому образцу в 1876 

году[2, с.228].  

Но половинчатость и акселерация реформ, а также их недостаточная адаптация к 

нормам исламского общества в комбинации со стремлением нового султана Абдул-

Хамида II к абсолютной власти привели к результату противоположному ожидаемому. В 

результате парламент был распущен и введен режим зулюма – деспотизма, 

сопровождающийся репрессиями[3]. 

Венцом всей системы зулюма стало ее идеологическое обрамление - доктрина 

панисламизма, ставившая султана-халифа главой всех мусульман. Однако следует 

заметить, что в представлении идеологов доктрины аль-Афгани и М. Абдо панисламизм 

являл собой движение, ставившее своей целью как-то приспособить мир ислама к 

существованию в новых условиях и противопоставить мусульманское единство натиску 

европейского колониализма. Что же касается Абдул-Хамида, то он воспринимал смысл 

доктрины иначе, видя в панисламизме лишь хорошее средство укрепления собственной 

власти в империи и поддержки этой власти за пределами страны[4, с.102-104]. В 

частности, он хорошо сознавал зависимость империи от держав, что сильно сдерживало 

его в глобальных устремлениях. Зависимость эта все росла, особенно финансовая.   

Однако революцию в умах интеллигенции остановить уже было невозможно. 

Европеизация Турции, несмотря на сопротивление панисламистов, понемногу делала свое 

дело. Пусть конституционные права нарушались, но они существовали в умах и 

стремлениях нового поколения, выросшего и сформировавшегося в борьбе за эти 
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реформы. Нельзя забывать и о городском населении, пользовавшемся плодами 

экономического роста и промышленного развития страны и тоже стоявшем за реформы, 

против возврата к прошлому. Наконец, несмотря на притеснения, в стране работали 

светские учебные заведения, выпускавшие все новые отряды турецкой интеллигенции, 

вполне очевидно ориентировавшейся на европейские знания, демократические права и 

культурные традиции. Словом, в Османской империи складывалась ситуация, обычная 

для многих стран Востока той эпохи: традиционная структура, поставленная в условия 

насильственно проникновения в нее колониального капитала, сопротивлялась и 

приспосабливалась одновременно, причем обе стороны этого процесса были 

представлены соответствующими тенденциями и политическими силами [1, с.114-115]. 

Избранный султаном вектор управления только ускорял процесс, усиливая осознание 

необходимости в новых институтах власти и трансформации общества. Это вылилось в 

образование движения «Новых османов», а затем и младотурок, кульминацией которых 

стала Младотурецкая революция.  

Это был очередной важный этап модернизации в Османской империи. 

Восстановление и дальнейшее развитие реформ, а также конституции было необходимым 

шагом, принесшим свои позитивные результаты. Однако сократив роль султана в стране, 

младотурки почувствовали вкус власти, что, наряду с навязчивой утопичной идеей 

доктрины османизма(нетурецкие земли и населяющие их народы - это неотъемлемая часть 

Турции, всё османское, все османы), привело к очередным репрессиям и деспотизму 

власти[1, с.124]. Проигрыш в Первой Мировой войне сыграл роль окончательного 

катализатора для распада империи, которая и без того трещала по швам. Таким образом, 

участники и лидеры движения отступили от ранее провозглашаемых идей, потеряв 

народные симпатии, а многие вопросы так и остались не отвеченными. Нерешенные 

Младотурецкой революцией задачи составили историческое наследие для нового этапа 

турецкого буржуазного революционного движения - Кемалистской революции.  

Несмотря на откровенно экспансионистские настроения держав Антанты, 

отторжение множества османских территорий и курдский сепаратизм, новым 

прогрессивным лидерам, вышедшим на первый план в годы войны, удалось сохранить 

неприкосновенными османские владения, составляющие нынешнюю территорию Турции.  

Главным идеологом и несомненным лидером оппозиционных западным 

интервентам сил был Мустафа Кемаль Ататюрк. Его подвигом, потребовавшим огромной 

воли, стало осуществление преобразований в тяжелых условиях внутренней анархии и 

международной блокады страны.  

Провозглашенная Ататюрком «Программа шести стрел» (республиканизм, 

национализм, народность, этатизм, лаицизм, революционность) была прекрасно 

систематизирована, говорила о преобразованиях в комплексе, неотделимо одно от 

другого[1, с.128-129]. Кемалистскому руководству удавалось реализовывать все 

намеченные цели, выведя страну на новый уровень в экономике, политике, культуре, 

международных отношениях. Кроме того, удалось создать идею национального 

самосознания, которую, однако, кемалисты временами навязывали недопустимыми 

методами. 

Ликвидация султаната, халифата и создание нового Турецкого республиканского 

государства  на развалинах Османской империи – поистине радикальный шаг с поистине 

непредсказуемыми последствиями. Одним из наиболее негативных стал рост 

недовольства консервативных сил и их консолидация. Проблемы возникали из-за резкого 

насильственного снижения роли ислама, что вызывало недоверие как у высших кругов 

общества, так и у народа. Противоречия существовали и в сфере международных 

отношений, где было несколько направлений и противоборствующих сильных союзников, 

и, в связи с этим, в экономике, где сталкивались советская и западная модели. 

Проведение реформ, открывших путь к самостоятельному капиталистическому 

развитию, и внедрение в турецкое общество новых взглядов и традиций стало возможным 
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именно благодаря этой личности. Понимание Кемалем принципа национального 

суверенитета включало в себя и новую трактовку турецкой национальной идеи. 

Национализм Кемаля был намного прогрессивнее, нежели общеосманский и 

общемусульманский квазинационализм «новых османов» или тюркизм младотурок. 

Кемаль четко ограничил тюркизм от близкой к нему по своим социальным корням, но, в 

сущности, антинациональной доктрины пантюркизма. В понимании Кемаля тюркизм это 

– это не что иное, как турецкий национализм в границах Турции, но именно чисто 

турецкий, отличный от османского или исламского[5, с.216]. Только Кемаль с его 

энергией, авторитетом, умом, настойчивостью, пониманием национальных настроений 

широких масс мог за сравнительно короткое время вывести страну на новый путь, нанести 

поражение устаревшим обычаям и внести передовые достижения в вековые политические, 

экономические и культурные устои мусульманского мира, радикально изменив облик 

Турции: она стала светской республикой. 

Современный облик Турции безусловно отличается, все же сохраняя особую 

модель политического и экономического развития благодаря своему длительному опыту 

вестернизации и участия в европейских политических, экономических и военных 

объединениях. Она считается уникальным примером сочетания западных достижений с 

национальными традициями.  

Однако пример по насильственному отстранению от власти «Братьев-мусульман» 

египетскими военными насторожил исламистов в Турции, особенно с учетом роли армии 

в турецкой новейшей истории. Правление находящейся в данный момент у власти 

умеренно-исламистской Партии справедливости и развития (ПСР) помимо прочего было 

подчинено идее резкой минимизации роли вооруженных сил Турции во 

внутриполитическом сегменте и ликвидации угрозы неминуемого военного переворота 

(что ранее было уже трижды) в случае, если по оценке армейского командования,  

исламисты переступят «красную черту» и будут угрожать ценностям  «великого 

Ататюрка». Именно на это правящая партия и нацеливается, стремясь изменить 

конституцию страны. И надо сказать, что в этом направлении было сделано немало. 

Достаточно вспомнить «дело Эргенекона», по которому получили реальные тюремные 

сроки более ста человек из числа военно-политической элиты страны[6]. Эрдогану 

удалось поставить под контроль правительства армию, которая перестала быть 

самостоятельной политической силой. Военный переворот в настоящее время нереален. 

Ключевым вопросом для Эрдогана является принятие новой Конституции Турции, 

закрепляющей его личную власть. Превращение из парламентской республики в 

президентскую, с потенциальным избранием действующего премьер-министра на пост 

президента (предполагается «рокировка» Гюля и Эрдогана по российскому образцу), 

сплотило против ПСР все парламентские фракции, так как означает коренную ломку 

политической системы страны. 

Главный вопрос: о наследии кемализма. Будет ли сохранено упоминание в 

Конституции об Ататюрке, каково будущее трех «неотменяемых» статей, закрепляющих 

статус страны как светского государства, окончательно ли будет отодвинута от власти 

армия и пр. Де-факто решается, останется страна Турцией Кемаля Ататюрка, или она 

превратится в Турцию Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Премьер авторитарен, не склонен прислушиваться к критике, и известен своей 

мстительностью – в связи с чем имеет множество личных врагов. В настоящее время в 

тюрьмах по разным обвинениям сидят более 70 журналистов, так или иначе затронувших 

ПСР и Эрдогана. Как следствие, премьер-министр непопулярен в либеральных кругах. 

Это можно сказать и о турецких университетах. Большинство ректоратов и 

студенческих союзов контролируют светские националисты и левые. Они выступали и 

выступают против попыток разрешить ношение в вузах женских головных платков и 

ввести другие элементы традиционализма. Поддержка Эрдоганом прав религиозных 
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студентов и преподавателей в ущерб светским принципам организации университетов – 

еще одно направление конфликта. То же самое касается профсоюзов Турции[7]. 

Несмотря на то, что формально выступления в мае 2013 начались как протест 

против планов по кардинальному переустройству стамбульской площади Таксим, 

влекущему за собой вырубку Парка Гези и снос Культурного центра Ататюрка, на место 

которых планируются мечеть, оперный театр и т.д., очевидным представляется, что 

нарекания к действующей власти ни Парком, ни Центром не ограничиваются. 

Руководство страны и правящая Партия справедливости и развития (ПСР) 

проводят, «опасную хирургическую операцию по отделению национализма от кемализма» 

и по коренному переустройству Турции по принципам, скажем так, не всегда близким 

заветам первого президента и основателя Турецкой Республики, М.К. Ататюрка. 

Реализуется ползучий демонтаж его наследия. 

За десятилетний период нахождения у власти ПСР в обществе накопился груз 

вопросов, которые долгое время не получали ответа. Всё чаще произносятся слова о 

дефиците демократии и свободы слова. 

Интересен факт того, что спусковым крючком выступлений стал именно парк 

«Гези». Ведь сейчас в Турции нередко реализуются проекты, негативным, образом 

затрагивающие окружающую среду. В этой связи достаточно упомянуть хотя бы то же 

начатое строительство третьего моста через Босфор с несравненно более высокими 

потерями для лесного фонда Турции, чем парк «Гези». Не говоря уже о крупных 

энергетических стройках, являющихся в природоохранном смысле куда как более 

спорными[8]. Это подтверждает теорию о том, что вопрос с парком является только лишь 

поводом, но не причиной выступлений. Можно предположить, что потенциальная 

возможность сноса Культурного центра, носящего имя «Отца турок» стала символом 

возможности потенциального замещения его идей, что и привело людей на улицы. 

Обвинения в организации протестов из-за рубежа – стандартная реакция политиков 

в любой стране. В случае Турции соответствующие обвинения были сделаны без указания 

конкретных государств, организаций или лиц. Однако при рассмотрении возможных 

вариантов в статье Евгения Сатановского[7] и анализа позиций потенциальных 

«заговорщиков» становится ясно, что организация подобных протестов извне никому не 

выгодна. Таким образом, протестные настроения – продукт собственного турецкого 

населения.  

Протестующие не имеют единого центра, единой программы и, тем более, единого 

лидера, который мог бы выступить как альтернатива Эрдогану. Нет даже заметной 

системы координации – если не говорить о социальных сетях и «уличном радио». У 

политических партий своя программа, у профсоюзов своя. Националистов, анархистов и 

коммунистов ничего не связывает между собой. 

Руководство страны и турецкие силовые ведомства явно не были готовы к 

длительным протестам и действовали по сценариям, адекватность которых в этой 

ситуации сомнительна.  Отсюда попытки делать вид, что в стране не происходит ничего 

необычного[7].  

А что в итоге? Позиция властей заключается в том, что при такой их открытости и 

настрое на диалог поводов для дальнейшего недовольства быть не должно. Руководство 

страны, включая премьер-министра Р.Т. Эрдогана, призвало демонстрантов вернуться по 

домам, опираясь на железный довод – если те добиваются пересмотра планов по 

переустройству площади Таксим и парка Гези, то им дали высказаться и их призывы 

услышаны. Касательно остального, в частности, вполне конкретного требования по 

отставке правительства или, к примеру, несколько более расплывчатого – положить конец 

государственному террору, давлению на частную жизнь и т.д., то здесь демонстрантам не 

только не удалось достичь взаимопонимания, но и даже завязать с властями сколь-нибудь 

содержательную дискуссию. Оппозиционные партии в меджлисе воздержались от 

активных действий и поддержки демонстрантов[9]. 
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Одним из важнейших итогов  недели стала прояснившаяся позиция властей по 

подготовке текста новой Конституции страны. Теперь Конституция преподносится как 

чуть ли не главное условие дальнейшей демократизации общества. Притормаживать 

конституционную реформу в ПСР не намерены. 

События лета 2013 года позволяют поставить под сомнение осуществление планов 

по созданию подобия халифата и насильственного усиления роли ислама в стране. 

Исследователи сходятся во мнении, что выступления на площади Таксим имеют 

несколько более обширную и политически значимую подоплеку, связанную с нежеланием 

воплощения подобного сценария. Прошлые оценки говорили о том, что молодежь в 

Турции в большей степени склонна воспринимать идеи ислама, пропагандируемые 

Эрдоганом, но  именно она стала движущей силой протестов.   

Реформистские традиции, связанные с адаптацией страны к реалиям эпох и 

вестернизация турецкого общества имеют давнюю историю. Без сомнения, эти процессы 

имели объективный характер и соответствовали геополитическому положению 

государства. Таким образом, ко времени прихода к власти Мустафы Кемаля у Турции уже 

был обширный опыт модернизации. Именно он привел к выводу, что общество не только 

готово принять новый режим, но и жаждет его, будучи уставшим от репрессий и 

деспотии. В 20-30-х годах в разных городах время от времени вспыхивали волнения. 

Иногда к подавлению традиционалистов привлекалась армия. Тем не менее, постепенно, 

исподволь, на образ жизни значительной части населения, особенно элиты, все большее 

воздействие оказывали западная культура, техника, товары. Для турок Мустафа Кемаль – 

это символ их государства, человек, величие которого, кажется, не померкнет никогда. И 

важность его самого, его идей была продемонстрирована на площади Таксим в 2013 году.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОМАЙДАНУ: ОРГАНІЗОВАНИЙ ХАОС 

 

21 листопада 2013 року Кабінет Міністрів України на чолі з Миколою Азаровим, 

на той час діючим прем’єр-міністр України, прийняв рішення призупинити процес 

підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС і відновити «активний діалог» з 

Росією та іншими країнами Митного союзу з метою покращення торгівельно-

економічних зв’язків. Це рішення було неочікуваним для представників ЄС та 

української опозиції, адже прийняте воно було за тиждень до Вільнюського саміту 

східного партнерства, на якому і мала бути підписана угода про асоціацію [1]. В той 

самий день, 21 листопада 2013 року, розпочалась  масова акція протесту у центрі Києва 

та інших містах України, що отримала назву «Євромайдан». Протест триває вже понад 

два місяці, але за цей час він пережив декілька якісних та кількісних кардинальних 

змін, що перетворили його вид та цілі. Якщо на початку акції були спрямовані проти 

політичної та економічної зовнішньої орієнтації на Митний союз, то на даний момент 

протести отримали яскраво виражений антипрезидентський характер. У цій праці я б 

хотіла розглянути трансформацію Євромайдану і можливі сценарії подальшого його 

розвитку.  

На даний момент еволюція Євромайдану нараховує 4 етапи. 

Етап перший тривав з 21 по 29 листопада 2013 року. Він відрізнявся, по-перше, 

абсолютно мирним характером протестів, по-друге, незаполітизованістю в тому плані, 

що протести були організовані спочатку на громадянському рівні і не координувалися 

силами опозиції, по-третє, слабким антивладним настроєм. На момент першого етапу 

протестувальники радше прагнули вплинути на рішення влади щодо зміни курсу 

зовнішньої політики, а не здійснювати державний переворот. Не дивлячись на 

періодичні заклики до використання сили в соцмережах, переважна більшість 

учасників акції абстрагувалась від радикально налаштованих елементів, вважаючи їх 

провокаторами. 

Після непідписання угоди про асоціацію у Вільнюсі можна було би очікувати 

поступовий спад протестів. Але відбулася подія, що вразила суспільство та зумовила 

радикалізацію та поширення акцій протесту – в ніч з 20 на 30 листопада 2013 року 

відбувся силовий розгін Євромайдану в Києві. Десятки людей (в основному, студентів) 

було госпіталізовано [2]. Силовий розгін був найбільш нерозумною дією з усіх, які 

тільки могла дозволити влада, оскільки понад 70% людей, що знаходились на Майдані 

протягом другого етапу розвитку Євромайдану, вийшли туди не через питання 

євроінтеграції і не через заклики опозиції, а саме у зв’язку із розгоном демонстрантів 

[3]. 

Етап другий, що тривав з 30 листопада по 11 грудня 2013 року, характеризується 

декількома основними рисами: 

1) Зміна мотивації. У цей період Євромайдан поступово втрачає префікс «євро», 

оскільки головними гаслами протестуючих стають: «Банду геть!» та «Революція!». 

Основна маса мітингуючих цього періода вийшла на майдани не з метою змінити 

напрям зовнішної політики, а для того, щоб відстояти права людини та відправити у 

відставку уряд та президента, котрі дозволили порушення цих прав.  

2) Розбудова внутрішньої інфраструктури Євромайдану, координація з 

опозицією та радикалізація руху. Саме на цьому етапі остаточно визначився центр 

                                                      
*
 студентка IІІ курсу спеціальності «міжнародна інформація»  

  Інституту  міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

  Науковий керівник: доц. Добржанська О.Л. 

 



 94 

протестів – місто Київ, сюди почали з’їжджатися мітингуючі з інших регіонів України. 

Були захоплені такі важливі стратегічні об’єкти, як КМДА та Будинок профспілок, що 

на даний момент фактично вважаються базами протестуючих. Було повалено 

пам’ятник Леніна, що, хоча і було названо дією екстремістів, отримало схвальну оцінку 

в більшості громадян України, оскільки символізувало повалення залишків ідеології 

СРСР. У цей самий час на Майдані було побудовано барикади. 

3) На цьому етапі відбувається спротив з боку провладно налаштованої частини 

населення. У Маріїнському парку створюється осередок Антимайдану. 

Цей період Євромайдану був завершений 11 грудня 2013 року, після чергової 

спроби «Беркуту» розігнати протестуючих. Після цієї події Микола Азаров, на той час 

діючий прем’єр-міністр України, пообіцяв, що силового розгону Майдану не буде [4]. 

Третій етап тривав з 12 грудня 2013 року по 16 січня 2014 року. Це був період 

застою Євромайдану. Силових розгонів і справді більше не було, їх місце посіли 

поодинокі акції терору проти протестувальників (як зразок можна навести побиття 

журналістки Тетяни Чорновіл), які могли бути як справою рук провладних елементів, 

так і провокаціями. Більша частина протестуючих, що знаходились на Майдані, 

швидше насолоджувалась святковими концертами та приємною компанією 

єдинодумців, ніж власне зчинювала акцію протесту – саме через це і утворились такі 

альтернативні (і більш ефективні) методи протесту, як Автомайдан. Водночас меншу 

частину демонстрантів  переймали радикальні настрої, що і вилилось у розкол 

мітингуючих в четвертому і, на даний момент, останньому етапі розвитку 

Євромайдану. 

Третій етап Євромайдану було фактично завершено 16 січня 2014 року, у день, 

коли Верховна Рада шляхом підняття рук прийняла декілька законів, деякі з яких були 

спрямовані на посилення карних заходів стосовно протестуючих. І хоча Виктор 

Янукович, Президент України, затвердив ці закони, навіть його радник Марина 

Ставнійчук признала той факт, що ці закони не є легітимними та що в них наявний «ряд 

дискримінаційних, непропорційних норм, що не містять юридичної визначеності» [5]. 

Четвертий етап Євромайдану характеризується розколом протестуючих та 

радикалізацією руху протесту. По регіонах України пронеслась хвиля захоплень ОДА. 

Починаючи з 19 січня 2014 року, частина протестуючих цілковито змінила характер дій 

з мирних на агресивний, що вилилось у масштабні сутички між ними та 

представниками «Беркуту»  на вулиці Грушевського при спробі протестувальників 

пройти до будинку Верховної Ради (з метою його захоплення). На певний час над 

Україною нависла загроза надзвичайного стану і подальшого озброєного 

громадянського конфлікту. 

Тим не менш, на даний момент цей етап Євромайдану також наближається до 

кінця. Сутички між протестуючими і «беркутівцями» ущухли. Представники від 

опозиції (Віталій Кличко та Арсеній Яценюк) відвідали 50-ту конференцію з питань 

безпеки у Мюнхені, де Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен засудив 

акти насильства в Україні і закликав обидві сторони конфлікту до мирного діалогу [6]. 

Наразі є декілька основних прогнозів стосовно майбутнього Майдану.  На думку 

українського політолога Вадима Карасева, найгірший варіант розвитку подій – 

подальшого силового протистояння, надзвичайного стану, поглиблення громадянського 

конфлікту та розв'язання громадянської війни – Україні вдалось уникнути і наразі вона 

вийшла на шлях мирного парламентського політичного розв'язання конфлікту [7]. 

Російський же політик Дмитро Саблін вважає, що Україна повторює Сирійський 

сценарій і якщо українській діючій владі не вдастся зупинити протестний рух, 

незабаром буде варто очікувати наступного кривавого витка Євромайдану [8].  

На думку автора, з огляду на перебіг попередніх чотирьох хвиль протестів, 

найбільш вірогідним подальшим розвитком подій здається затягування протестного 

руху Євромайдану до наступних президентських виборів. Водночас подальша його 
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загальна радикалізація видається автору глибоко сумнівною. Рух не буде сталим 

явищем, активність протестуючих буде періодично зростати і вщухати, як і досі. 

Результатом її буде або повне виснаження Євромайдану як акції протесту, або заміна 

верхівки влади в Україні, або певний глобальний та критичний для України фінал – 

можливо, навіть розкол на Західну і Східну Україну.  
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Право інтелектуальної власності є однією із галузей права, що в наш час стрімко 

розвивається як в Україні, так і за кордоном. Оскільки сьогодні багато комерційних 

підприємств, державних установ, засобів масової інформації, фізичних та юридичних осіб 

закріплюють своє право на результати розумової праці – інтелектуальну діяльність - та 

оформляють права на об’єкти права інтелектуальної власності, то виникає багато проблем, 

пов’язаних з правовою необізнаністю в цій галузі, підсиленою нескоординованістю 

вітчизняного законодавства та його застосуванням у міжнародних відносинах. Дана стаття 
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формулює правильне уявлення про актуальні проблеми права інтелектуальної власності як 

підгалузі вітчизняного законодавства в контексті міжнародних відносин з позиції 

іміджевого сприймання. 

Актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що сьогодні 

інтелектуальна власність вийшла за межі прийнятого раніше законодавчого простору. 

Творці, автори, учені, бізнесмени – усі прагнуть захистити результати своєї творчої 

праці. Зараз ми можемо побачити все тіснішу взаємодію права інтелектуальної власності 

України з більш розвиненим правом даної галузі за кордоном. При поверхневому 

порівняльно-правовому аналізі виділяється юридичний факт надання проблемам права 

інтелектуальної власності іміджевого характеру. Тому важливо мати правильне розуміння 

явищ інтелектуальної власності, основ її захисту, а також взаємодії її  норм з нормами 

міжнародного права. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що розглядаються окремі проблеми 

національного права інтелектуальної власності, які при міжнародному співробітництві 

приводять до не тільки матеріальних а й моральних втрат, без урахування чого неможливо 

позитивно вирішувати проблеми особливості національного права інтелектуальної 

власності у взаємодії з нормами міжнародного права, у формулюванні актуальних 

проблем у галузі права інтелектуальної власності України, зробленого на основі 

загального огляду конфліктності вітчизняного законодавства з європейським правовим 

полем, без розв’язання яких сьогодні галузь права не може повноцінно функціонувати. 

Мета роботи – постановити актуальні проблеми права інтелектуальної власності в 

аспектах міжнародних відносин, а також актуалізувати підходи до гармонізації та 

адаптації вітчизняного законодавства відповідно до  прийнятих норм міжнародного права, 

а також покращити імідж України як правової демократичної держави, повністю 

правосуб’єктної у міжнародному співробітництві. 

Аналізуючи досвід, отриманий вітчизняною наукою в галузі права інтелектуальної 

власності, можна дійти висновку, що держава належним чином потурбувалась про наукові 

перспективи даної галузі, визначаючи їх у відповідних нормативно-правових актах 

минулих десятиліть. 

Серед очікуваних результатів виконання Програми розвитку державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності України на 2010 – 2014 рр. [1] було створення 

умов для покращення інвестиційного клімату України та підтримки підприємництва; 

підвищення рівня свідомості та правової культури українського суспільства у сфері 

інтелектуальної власності; створення умов для реалізації конституційних прав громадян 

на доступність освіти у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та 

інноваційної діяльності. Передбачалось, що закладам та установам сфери інтелектуальної 

власності необхідно прикласти спільні зусилля для реалізації визначених завдань. 

Сьогодні очевидно, що ми приходимо до конфлікту між очікуваним успіхом і 

реальним результатом правозастосовної діяльності, на який суттєво вплинув чинник 

ставлення до країни в міжнародній спільноті. 

Оскільки Україна взяла на себе виконання зобов’язань щодо міжнародного 

співробітництва, спрямованого на розвиток інформаційної інфраструктури та 

забезпечення розширення своєї участі у відповідних міжнародних ініціативах, то розвиток 

інформаційного суспільства в Україні визначений одним із пріоритетних завдань. На 

законодавчому рівні було прийнято Основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2007 - 2015 роки [2]. Державою визначено ключовою цінністю для кожного 

громадянина реалізацію інтелектуальних прав, що підтверджує включення до норм 

Конституції України [3] статей про інтелектуальну діяльність(ст.41), інтелектуальну 

власність(ст.54).  

Проблеми співвідносності права інтелектуальної власності України з вимогами 

міжнародного права в цій галузі розглядали вітчизняні вчені і науковці зі світовим ім’ям: 
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Борисов Борислав, Бошицький Ю.Л., Доріс Лонг, Дорошенко О.Ф., Мироненко Н.М., 

Орлюк О.П, Патриція Рей та інші. 

Директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної 

академії  наук України Орлюк О.П . підкреслює : “Слід відзначити, що на сучасному етапі 

перед Україною в цілому та державною системою охорони інтелектуальної власності 

зокрема (якщо брати її у широкому розумінні, тобто у сукупності органів та організацій, 

діяльність яких пов’язана зі сферою інтелектуальної власності, у т.ч. освітніх, наукових 

тощо) стоїть ціла низка невідкладних завдань, спрямованих на подальше поширення 

міжнародних та європейських стандартів у сфері правової охорони й захисту прав 

інтелектуальної власності”. [4] 

Досліджував тему проблем права інтелектуальної власності в аспектах 

міжнародних відносин Бошицький Ю.Л : “Оптимізація правотворення у сфері 

інтелектуальної власності в Україні ефективно сприятиме розвитку наукового та 

інтелектуального потенціалу української нації. Удосконалення законодавства в сфері 

інтелектуальної власності, усунення певних прогалин у праві сприятиме запобіганню 

правопорушенням в цілому, зміцнить економічну сферу впливу при міжнародному 

співробітництві, надасть можливість нашій країні впевненіше розвиватись у сфері 

інноваційної діяльності. На нашу думку, зазначені вище чинники сприятимуть посиленню 

не лише правової охорони інтелектуальної власності, розвитку ринкових відносин, а й, 

значною мірою, процвітанню нашої країни”[5]. Вчений підкреслює важливість чинників 

іміджевого характеру, що впливають на сферу права інтелектуальної власності. 

Аналіз останніх публікацій щодо актуальних проблем права інтелектуальної 

власності України в аспектах міжнародних відносин вказує на необхідність задіяння 

науково-дослідних, матеріально-фінансових, адміністративно-правових, виробничо-

бізнесових ресурсів та з обов’язковою умовою врахування іміджу країни у міжнародному 

співробітництві міжнародного співробітництва. 

Серед найбільш значимих проблем виділяється проблема відповідності 

вітчизняного законодавства законодавству розвинених країн, яке регулює міжнародне 

співробітництво в галузі права інтелектуальної власності і яким чином  воно 

застосовується різними країнами. 

В Україні  це вимога удосконалення нормативно-правової бази інтелектуальної 

власності та створення надійних механізмів правозастосування цих актів, а також  повне 

використання  способів захисту прав у цій сфері. Необхідність правотворення на теми 

інтелектуальної власності продиктована викликами часу, які вимагають реформування в 

галузі інтелектуальної власності: включення до переліку конституційно-правових понять 

«інтелектуальна діяльність», «інтелектуальна власність» -  поняття «інтелектуальна 

свобода»;  адаптація національного законодавства до правового простору Європейського 

Союзу, як було затверджено курсом Євроінтеграції в  ЗУ «Про основні засади внутрішньої 

і зовнішньої політики»[6]; приведення  у відповідність до Цивільного кодексу України 

спеціальних законів, пов’язаних з правом інтелектуальної власності  у тому числі й у 

відповідність до усталених міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності; 

спрощення для заявників процедур набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

посилення законодавчої відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності; 

вдосконалення правового регулювання економічних аспектів права інтелектуальної 

власності.  

Великої економічної і моральної шкоди Україні завдає найпоширеніше порушення 

прав інтелектуальної власності, яке називають контрафакцією, «піратством». Боротьба з 

«піратством» є одним з пріоритетних завдань Світової організації торгівлі(далі - СОТ), 

членом якої Україна є з 2008 року. Воно полягає у забезпеченні повного і достовірного 

обліку результатів господарських операцій, пов’язаних з використанням об’єктів права 

інтелектуальної власності, дотриманням законних інтересів авторів, творців, виробників 

таких об’єктів і держави, в якій вони використовуються. 
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Очевидно,що стан протидії «піратству» в Україні на цей час не відповідає 

міжнародним зобов’язанням України. Так, невиконання обов’язків члена СОТ щодо 

врегулювання товарообігу об’єктів інтелектуальної власності з дотриманням вимог 

Бернської та Римської конвенцій є підставою для претензій до України з боку США. Такі 

претензії є серйозною загрозою для розвитку незалежної зовнішньої політики України, 

тому що вони впливають на її економічні інтереси. 

У травні 2013 року Офіс торговельного представника США оприлюднив 

«Спеціальну доповідь 301»[7],якою Україні пропонується надати статус «пріоритетної 

іноземної країни» (priority foreign country – PFC) як найбільшого порушника авторського 

права. До цієї категорії належать країни, що допускають найбільші порушення у сфері 

прав інтелектуальної власності. Сума збитків України від санкцій Конгресу США, що уже 

застосовувались упродовж 2001 – 2006 років, склала майже 400 млн. дол. США.  Отже, 

слід приділити значну увагу роз’яснювальній  роботі з правової освіти населення з метою 

боротьби з нелегальним використанням контрафактної продукції. 

Серед міжнародних стандартів щодо правової охорони інтелектуальної власності 

особливу роль відіграє Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

(далі - Угода ТРІПС)[8], функції адміністрування якою покладені на СОТ. Угодою ТРІПС 

встановлені норми, що погоджені країнами-членами СОТ як мінімальні вимоги до 

правової охорони інтелектуальної власності. Всі країни-члени СОТ повинні 

дотримуватися цих норм[9]. 

Проте  широкого розголосу набув процес розгляду претензій з боку України, 

Гондурасу та Домініканської Республіки до Австралії, які в позові висловили претензію 

щодо запровадження правил торгівлі сигаретами, які незаконно утискають права 

інтелектуальної власності товаровиробників (тютюнових компаній - British American 

Tobacco, Imperial Tobacco и Philip Morris) в забороні зображення логотипу компанії на 

упаковці сигарет в рамках боротьби з курінням місцевим населенням. Високий суд 

Австралії відхилив позов на підставі того, що це накладання обмеження на товарні знаки 

не є привласненням права на об’єкт інтелектуальної власності. Міжнародна судова 

практика з захисту прав інтелектуальної власності показує недостатню компетентність 

представників з боку України. 

Особливої уваги потребують заходи щодо підготовки наукових кадрів у сфері 

інтелектуальної власності, запровадження різних форм і методів перепідготовки й 

підвищення кваліфікації різних соціальних категорій – патентних повірених, керівників 

підприємств, установ та організацій, працівників органів державної влади, місцевого 

самоврядування, які в силу службових обов’язків причетні до сфери управління 

інтелектуальною власністю, а також відповідна підготовка суддів або можливе 

запровадження спеціалізованих судів.  Всі ці люди є носіями позитивного іміджу країни 

в галузі права інтелектуальної власності. 

Володимир Семиноженко, голова Державного агентства з питань науки, інновацій 

та інформатизації України, турбуючись про підготовку наукових кадрів, зазначає : ««Щоб 

урегулювати проблемні питання у сфері наукової та науково-технічної діяльності, 

Держінформнауки за участю широкої наукової спільноти розробило проект закону "Про 

наукову і науково-технічну діяльність" у новій редакції.[10] Це не тільки осучаснить 

чинний закон, а й дозволить створити законодавчу базу для комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності науковими організаціями». [11]У законопроекті є ряд новацій у 

питаннях фінансування і соціальної підтримки наукових кадрів, зокрема молодих учених. 

Слід відмітити,що в законопроекті приділено увагу іміджу і суб’єктів і об’єктів 

права інтелектуальної власності. 

Вирішення вказаних вітчизняних актуальних проблем права інтелектуальної 

власності,( з урахуванням чинників іміджевого впливу повинно привести до потужної 

економіки держави і до підвищення якості життя її громадян, як це робиться у розвинених 
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країнах)взаємоузгоджене з нормами міжнародного права повинно привести до 

підвищення якості життя в Україні. 

 Висновки: 

1. Виходячи з аналізу міжнародного досвіду, маємо констатувати, що чинна 

практика представлення національних інтересів українських виробників у сфері права 

інтелектуальної власності не відповідає потребам зовнішньоекономічного вектору 

розвитку національної економіки . Україна не сформулювала конкретних пропозицій 

щодо політики міжнародних відносин з пріоритетом захисту прав інтелектуальної 

власності. 

2. Мають бути актуалізовані підходи до гармонізації та адаптації вітчизняного 

законодавства відповідно до  прийнятих норм міжнародного права шляхом розроблення 

нових норм та імплементації уже діючих норм права інтелектуальної власності з 

урахуванням чинників іміджевого впливу. 

3. Запровадження програм правової освіти для населення на основі іноземного 

досвіду допоможе уникнути нелегального використання прав інтелектуальної власності, а 

також іміджевих втрат країни у міжнародному співтоваристві. 

4. Слід приділяти велику увагу підготовці кадрів-фахівців у галузі права 

інтелектуальної власності, стимулюючи їх до наукової діяльності та вдосконаленню їх 

знань і кваліфікації впродовж всього професійного життя. 

5. Удосконалити діяльність державної системи охорони права інтелектуальної 

власності, спрямовуючи її на поширення міжнародних та європейських стандартів у сфері 

правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності. 
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Матчук Я.* 

ВІДХІД ВІД ТРАДИЦІЙНИХ МЕДІА В СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИХ КАМПАНІЯХ 

(НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ СТРАТЕГІЇ Б.ОБАМИ) 

 

Політична реклама посідає надзвичайно важливе місце у виборчому маркетингу, 

адже вона встановлює контакт між кандидатами у владні структури та виборцями, а також 

впливає на трактування змісту соціальних цінностей. Існує велика кількість варіантів 

визначення політичної реклами. Так, С.Лісовський описує політичну рекламу як  «форму 

та засіб політичної комунікації в умовах вибору, адресний вплив на електоральні групи в 

лаконічній, оригінальній, формі, що легко запам’ятовується.» [1]. 

Питання використання політичних піар-технологій є також предметом розгляду і 

багатьох українських  дослідників. Вагомим дослідженням в цій галузі є праці 

В.Г.Королька «Основи паблік рілейшнз»[2], де науковець описує теоретичні засади та 

етапи піар-кампанії. Іншою важливою роботою є «Виборчі технології: політичний аналіз 

(на прикладі виборів до парламенту сучасної України)» Л. О. Кочубей [3], в якій 

викладено аналіз використання виборчих технологій під час політичних PR-кампаній у 

виборчий період. Варто також згадати книгу Г. В. Полторака «Політичний консалтинг». У 

своїй праці науковець розглядає основні засади політичного PR у виборчій кампанії [4, 

c.12-13].  

З погляду політичної психології, розглядаємо передвиборчу рекламу як  систему 

комунікацій, що покликані змінювати свідомість та поведінку виборців відповідно до 

політичних цілей політичної сили. За критерієм каналу поширення політичну рекламу 

можна класифікувати за різними чинниками на медійну та немедійну, традиційну та 

креативну, стандартну та нестандартну тощо. 

За М. Маклюеном, комунікація розуміється як рух інформації, а засобом 

комунікації є повідомлення [5, с. 11]. Завдяки розвитку сучасних засобів масової 

комунікації з’явилася можливість впливати на виборця одночасно через зоровий, 

слуховий та кінетичні канали сприйняття. 

При  дослідженні засобів дії раціонального та емоційного в рекламі, А. Дейян 

говорить про те, що раціональна реклама в першу чергу інформує, звертається до 

інтелекту потенційного виборця, наводить аргументи, аби його переконати. Ці аргументи, 

в свою чергу, втілюються в словесну форму, а для посилення та підкріплення впливу на 

виборця також можуть бути використані малюнки або фотографії.  

Емоційна реклама навпаки приводить виборця до асоціацій, апелює до певних 

спогадів. Таким чином, емоційна реклама впливає саме шляхом відтворення певних 

обставин та здійснює це найчастіше за допомогою графічного представлення [6]. 

З моменту проведення перших виборів, технології передвиборчих кампаній 

безперервно вдосконалювалися. На даний час в країнах Заходу накопичено значний досвід 

організації та проведення передвиборчих кампаній. Різноманітні методи політичної 

боротьби отримали своє оформлення у принципах виборчого маркетингу, розроблених у 

США. Ринкова модель проведення виборних кампаній стала базою для створення методів 

політичного маркетингу.  
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Піар та піар-технології як такі набули свого поширення у період американської 

революції 1775 - 1778 років. Вже тоді С.Адамс на чолі патріотичного руху використовував 

певні засоби впливу на формування громадської думки американців, які прагнули 

встановлення демократичної форми правління у Сполучених Штатах, завдяки чому були 

розроблені ключові способи та підходи для мобілізації громадськості, з-поміж яких 

зазначимо використання символіки та гасел, організацію спеціальних подій задля 

привернення уваги.  

Сьогодні передвиборча кампанія Б.Обами 2008 року розглядається як реальний 

приклад демонстрація сили соціальних медіа. Найвідомішим дослідником особистості Б. 

Обами та його діяльності є Дж.Р.Корсі, який у своїй праці «Б. Обама – культ особистості» 

детально описує еволюцію політичної кар’єри Б.Обами [7]. Його передвиборча рекламна 

кампанія довела той факт, що потрібно завжди шукати нові межі, розширювати їх, не 

піддаючись стереотипам. 

Під час передвиборчої піар-кампанії Б.Обами головним її стратегом був 

Д.Аксельрод, його радник, відомий політтехнолог Демократичної партії. Для кампанії 

Б.Обами він обрав такий метод ведення кампанії, який став запорукою його успіху – 

Інтернет. Через те, що на початку передвиборчої кампанії коштів на агітацію не 

вистачало, головною метою Д. Аксельрода було залучення максимального числа 

волонтерів, готових працювати безкоштовно [7, с. 267]. 

На попередніх виборах в 2004 році піар-кампанія Говарда Діна стала першим 

успішним прикладом використання мережі Інтернету як дієвого інструменту, адже 

завдяки цьому вдалося зібрати понад 20 мільйонів доларів від кількох десятків тисяч своїх 

прибічників за допомогою Інтернету. На відміну від Діна, Обама використовував Інтернет 

не лише як інструмент для збору коштів, а і як основний елемент всієї кампанії, що надав 

платформу для  самоорганізації прибічників. 

У кампанії Обами сповна були використані всі можливі інструменти. Було 

створено окрему соціальну мережу для прибічників Обами під назвою MyBo 

(My.BarackObama.com). Кандидат мав свій аккаунт, який постійно оновлювався, в 

більшості популярних у США соціальних мережах, окремий канал на YouTube. Було 

також використано сервіс мікроблогінгу Twitter, розповсюджено фотографії на Flickr, 

організовано SMS- та e-mail розсилки, застосовано різноманітні віджети та інформери, 

технології вірусного веб - маркетингу. За даними Федеральної виборчої комісії США, в 

ході кампанії Б.Обама зібрав у передвиборчу касу загалом 639 мільйонів доларів, що 

склало абсолютний рекорд в історії американських президентських виборів [8].  

Під час передвиборчої кампанії ефективно використався YouTube для 

безкоштовної трансляції реклами, яка виявилась значно ефективнішою в порівнянні зі 

стандартною телерекламою. Посилання на ролик в мережі, який виборці пересилали один 

одному, викликав більшу довіру та бажання подивитись, аніж телереклама, яка перериває 

показ фільму або телешоу. 

Своєрідним методом передвиборчої кампанії було створення «Команди правди». 

Ця «Truth Team» виросла з ініціативи «AttackWatch», що було запущена ще у вересні 2011 

року, та була організована як група швидкого реагування на заяви проти Обами та 

сприяння записам Обами з веб - відео та інфографіки. Вона пропагувала варіант єдиної 

правди, поданої у джерелах та вищезгаданих ресурсах кампанії. Опозицію відповідно було 

названо «The Go Back Team», аби зробити дієвий акцент на консервативних поглядах та 

застарілих точках зору опонента.  

Ще однією інноваційною технологією команди Б.Обами було поєднання політичної 

та комерційної реклами. Для прикладу, кандидат у президенти позиціонував себе під час 

піар-кампанії як прихильник смартфонів Blackberry, користувач музичних плеєрів iPod та 

комп’ютерів Mac. Так, блискуча репутація такої якісної продукції є високою у масовій 

свідомості, а тому її позитивний образ переноситься і на користувача нею, тобто її 

характеристики, такі як продуктивність, унікальність, гарний вигляд, асоціюються і з її 
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власниками. Крім того, важливо зазначити, що в передвиборчій кампанії 2008 року Обама 

разом з Крісом Хьюзом вже усвідомлювали потенціал соціальних медіа, проте не змогли 

повною мірою скористатися ним в якості інструменту для отримання даних. У 2012 році 

становище змінилося із залученням Харпера Ріда, який, став впливовим членом команди 

Обами завдяки, зокрема, його створенню проекту «Нарвал», який вважається 

найуспішнішою системою відстеження бази даних виборців,  яка коли-небудь 

використовувалася у президентських виборах США. 

Приклад піар-кампанії Б.Обами говорить про те, що правильне розміщення 

реклами отримує другорядне значення. Набагато важливішим стає творчий підхід, 

оскільки повідомлення, позбавлене креативності, не викликає у виборця жодних емоцій, а 

тому, відповідно, не буде мати «вірусного ефекту». Політичне рекламне повідомлення 

повинне бути несподіваним, дивувати й при цьому транслюватися через нові канали 

поширення інформації. За допомогою цього в поєднанні із вмілим використанням 

сучасних Інтернет - технологій Б. Обама став найбагатшим кандидатом у Президенти 

Сполучених Штатів Америки, а згодом першим чорношкірим президентом.  
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этих вопросов вне времени и ситуации. Это отчетливо видно при рассмотрении эволюции 

ядерной политики НАТО. Ведь успехи евроатлантической интеграции, а также 

распространение ядерного оружия и технологий как новых угроз безопасности поставили 

перед странами НАТО нам протяжении всего рассматривадемого периода требуют все 

новых и новых изменений для  эффективности оборонных механизмов, в том числе в 

сфере ядерной политики. Таким образом рассмотрев процесс эволюции можно проследить 

определенные тенденции и извлечь уроки на будущее.  

Проблемы внешней политики США, трансатлантических отношений, деятельности 

НАТО привлекают большое внимание отечественных и зарубежных исследователей. 

Однако в исследованиях, посвященных изучению внешней политики западноевропейских 

стран и США, проблемы атомной политики этих государств в НАТО не получили 

всестороннего освещения. В 1960-х гг. в СССР появились первые обобщающие работы по 

данной проблеме. Однако, на пример, А. Е. Ефремов и В. Г Митяев акцентируют свое 

внимание на позиции США по данному вопросу. Изучению ядерной политики 

Великобритании и Франции посвящены работы В.Г. Трухановского и А.В. Зинченко. 

Директор Центра исследований им. ген. Л. Лемнитцера при университете штата Огайо 

Л.Каплан ограничивает проблематику своего научного труда изучением дискуссий в 

администрации Кеннеди о возможности создания ядерного флота НАТО. Более общий, но 

краткий анализ проблемы находим в статье С. К. Ознобищева «Эволюция ядерной 

доктрины НАТО».  

В момент своего появления в 1949 году Североатлантический договор был не более чем 

типичным документом о взаимопомощи и предусматривал оказание взаимопомощи 

участниками, договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение 

на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться 

как нападение на них в целом(1). 

Анализ исторического развития военной стратегии НАТО показывает, что решающее 

влияние на ее формирование всегда оказывали взгляды руководства США. Изменения 

принципиальных положений американской военной доктрины вызывали 

соответствующие изменения в военной стратегии НАТО. Всего за время существования 

НАТО было принято шесть стратегий, из них три за период Холодной войны.  

После окончания Второй мировой войны США на какой-то период становятся 

единственным ядерным государством на международной арене. А в Европе 

доминирование Советского Союза в обычных вооружениях выводит его в разряд 

основной угрозы для западных стран, и было принято решение интенсивно наращивать 

ядерные силы для возможного крупного удара по СССР. Президент США Эйзенхауэр  

назвал этот подход «массированным возмездием»(2). Наглядным свидетельством этого 

могут служить детально разработанные Пентагоном планы уничтожения Советского 

Союза в ядерной войне, в частности "Тоталити" (1945), составленный при личном участии 

Д. Эйзенхауэра, "Чариотир" и "Флитвуд" (1948), а также "Дропшот", подготовленный в 

1949 году комитетом начальников штабов США по указанию президента Трумэна(2, С. 4-

6). Предполагалось, что у СССР не будет атомного оружия как минимум до середины 50-

х. Однако 29 августа 1949 работа советских физиков-ядерщиков закончилась. После 

приобретения двумя основными противниками ядерного оружия началась ядерная гонка. 

Американский астроном Карл Саган как-то сравнил СССР и США с двумя людьми, 

стоящими по колено в бензине, один — с тремя спичками, а другой — с пятью. 

В начале 50-х годов в США была провозглашена стратегия "массированного 

возмездия", которая в НАТО была трансформирована в стратегию "щита и меча"(3, P. 4). 

Эта стратегия 1954 года предполагала в любом конфликте с СССР неограниченное 

применение ядерного оружия с самого начала конфликта. Роль «меча» отводилась 

американским ядерным силам, развернутым в Европе, роль «щита» - обычным 

вооруженным силам стран Альянса на Европейском и Атлантическом театрах войны. 
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Однако успехи Советского Союза и возможность ответного ядерного удара вынудила 

Пентагон пересмотреть основные положения своей военной доктрины, чтобы привести ее 

в соответствие с реальным соотношением сил. Новая доктрина приобрела название 

«Взаимное гарантированное уничтожение — ядерное сдерживание». Впервые термин 

«гарантированное уничтожение» употребил министр обороны США Макнамара, что 

означало способность США нанести значительный вред СССР после первого ядерного 

удара(4,С.20). Впоследствии появились термины «взаимное гарантированное 

уничтожение», а также «ядерное сдерживание», обозначающие что зная о неизьежности 

разрушительного ответного удара, противники вряд ли пойдут на конфликт, так как это 

гарантированное уничтожение обеих сторон. Данный подход, принятый обеими 

сторонами, успешно предотвратил ядерную войну и большинство ядерных конфликтов в 

XX веке. 

15 августа 1963 был заключен Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

трех средах(5). Но уже в следующем году, после гибели президента Кеннеди в ноябре 

1963, соперничество двух блоков обострилось из-за ряда конфликтов на территории Юго-

Восточной Азии. Таким образом в 1963 году возникает Стратегия «передовой обороны» 

НАТО. В ее основу было положено требование о недопущении потери значительной части 

территории Альянса. Эта концепция фактически предусматривала применение ядерного 

оружия на самой ранней стадии развития военного конфликта. Пентагон и НАТО сделали 

новый рывок в наращивании ядерного потенциала. В печати того времени было 

объявлено, что Пентагон разместил в Европе свыше 7 тыс. тактических ядерных 

боеприпасов(6). 

В середине 60-х в США появилась стратегия "гибкого реагирования", которая в 1967 

году решением комитета военного планирования НАТО была принята в качестве 

официальной военной стратегии Альянса. Она предусматривала ведение всеобщей 

ядерной и ограниченной войн, при этом ограниченная война рассматривалась как ступень 

перерастания любых военных действий во всеобщую ядерную войну. Аналогично, 

Советский Союз наращивал военные мощности в области ядерного вооружения, что 

привело к достижению ядерного паритета СССР с США. Президент США Р.Никсон, 

объявил в самом начале 70-х годов, что "наступил конец неоспоримого превосходства 

Соединенных Штатов в смысле стратегического могущества и приход ему на смену 

стратегического равновесия, при котором ядерные силы США и Советского Союза уже 

сопоставимы"(7, С.28).  

Вслед за признанием ядерного паритета двух держав союзники США по НАТО были 

вынуждены пересмотреть основные положения политики "с позиции силы" и "ядерного 

превосходства". Возникла потребность очередного изменения военной доктрины. В 1971 

году Вашингтон объявил о принятии стратегии "реалистического устрашения". В ней, как 

и прежде, делается  решительный упор на мощь ядерных сил и средств. При этом в ее 

основу положена концепция "стратегической достаточности". Стратегическое вооружение 

на уровне, "достаточном" для того, чтобы проводить все тот же военно-политический курс 

с позиции силы возможность выбора сил и средств, способных осуществить 

"гарантированное уничтожение" противника как упреждающим, так и ответным 

массированным ядерным ударом. При этом акцент смещается с количественного 

наращивания стратегических вооружений на его качественное совершенствование. 

Администрация Президента США Д.Картера предлагает пятилетнюю программу 

наращивания военных усилий США, которая объявлена Картером через день после 

принятия НАТО под давлением правительства Соединенных Штатов решения о 

размещении в Западной Европе новых систем американского ракетно-ядерного оружия 

средней дальности. В рамках программы была проведена модернизация ВМС, начато 

создание "сил быстрого реагирования", предназначенных для действий в любом районе 

земного шара, где могут быть затронуты американские интересы, что составляет основу 

ядерной политики США в НАТО по сегодняшний день. Наращивание ядерного 
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потенциала Соединенных Штатов и их союзников по НАТО охватило и ядерные средства 

передового базирования, занимающие одно из главных мест в организационной структуре 

американских вооруженных сил наряду со стратегическими и обычными силами.  

В контексте усовершенствования системы стратегической обороны Европы 

Вашингтоном было выдвинуто предложение разработать и разместить на территории 

Западной Европы качественно новые системы американского ядерного оружия средней 

дальности в рамках так называемой "новой концепции обороны Западной Европы", 

именуемой также концепцией "евростратегической войны"(11, Р. 176). По словам авторов 

новой концепции, ее суть сводится к созданию для НАТО собственного потенциала, 

который будет независимым от США - "евростратегических ядерных силах". Именно они 

вместе с ядерными силами театра военных действий и обычными вооруженными силами 

должны составить "триаду" Североатлантического союза, которая в случае войны 

переходит в непосредственное подчинение верховного главнокомандующего 

Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе. Именно эти силы должны были 

самостоятельно, без привлечения американских стратегических наступательных сил, в 

случае необходимости, участвовать в войне против Советского Союза и других стран 

Варшавского Договора(12). Американские средства ядерного нападения оперативно-

тактического и тактического назначения в Западной Европе предназначались для 

подготовки и ведения так называемой ограниченной ядерной войны, которая не должна 

выходить за рамки Европейского театра войны. Стратегическим наступательным силам 

США в этих условиях отводилась роль так называемого "ядерного зонта", под 

прикрытием которого войска блока могли бы вести боевые действия с применением как 

обычного, так и ядерного оружия тактического назначения(11, Рр. 328-329). 

С уходом Картера с поста президента Соединённые Штаты во главе с Рональд 

Рейганом отказались от концепции разрядки и вновь стали возвращаться к гонке 

вооружений, разработав систему СОИ — Стратегической оборонной инициативы, 

противоракетной системы космического базирования. В мире эта программа более 

известна под названием «Звёздные войны». После длительных переговоров с Горбачевым 

Рейган согласился вернуться к сокращению арсеналов, но от СОИ так и не отказался. 

Крушение Советского Союза вывело США в ранг единственной сверхдержавы мира. В 

декабре 1991 г. американский президент поздравил свой народ с победой в Холодной 

войне. Затем Стратегическая концепция НАТО, в основе которой лежали политические и 

военно-стратегические установки стратегии «гибкого реагирования», была дополнена с 

учетом изменившейся военно-политической обстановки в 1991 году. Стратегическая 

концепция 1991 года в корне отличалась от предшествовавших стратегических 

документов. Во-первых, она не была нацелена на конфронтацию и была открыта для 

широкого доступа; во-вторых, обеспечение безопасности государств-членов, т.е. 

коллективная оборона, оставалось основополагающей целью концепции, но при этом она 

была направлена на улучшение и расширение безопасности для Европы в целом 

посредством партнерства и сотрудничества с бывшими противниками. Применение 

ядерного оружия было сведено в концепции до минимального уровня, достаточного для 

сохранения мира и стабильности.  

В 1999 году, в год 50-летнего юбилея НАТО руководители Североатлантического 

союза приняли новую Стратегическую концепцию, в которой государства-члены 

обязались участвовать в обеспечении сдерживания и  общей обороны, мира и 

стабильности в широком евроатлантическом регионе. При этом принципиальное значение 

отводится кризисному регулированию и партнерству.  В ней были выявлены новые 

факторы риска, возникшие после окончания холодной войны, в число которых вошли 

терроризм, межнациональные конфликты, нарушение прав человека, политическая 

нестабильность, экономическая хрупкость и распространение ядерного, биологического и 

химического оружия и средств их доставки. 
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06.04.2010 был  опубликован Настоящий обзор Ядерной политики США. Согласно 

этому обзору США выступает за сокращение  роли ЯО в стратегии национальной 

безопасности США, однако до тех пор, пока существует ядерное оружие, США должны 

сохранять безопасный, надежный и эффективный ядерный арсенал для обеспечение 

стратегического сдерживания и стабильности и подтверждение гарантий союзникам и 

партнерам США(13). 

А в октябре в Лиссабоне была принята новая Стратегическая концепция НАТО 

«Активное участие и современная оборона». Ключевые акценты этой стратегии напрямую 

перекликаются с американской. Сдерживание основывается на адекватном сочетании 

ядерных и обычных боевых средств, НАТО  выражает решимость добиваться создания 

условий, которые позволят освободить мир от ядерного оружия, но вновь подтверждает, 

что пока в мире существует ядерное оружие, будет оставаться ядерным союзом(14). 

Принятие новой стратегии особенно важно после дебатов и разногласий в вопросе 

желательности или нежелательности базирования американского ядерного оружия в 

Европе, которые буквально разделили военно-политический блок на «за» и «против». На 

сегодняшний день ЯО США располагается в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и 

Турции. Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Норвегия подняли вопрос о его 

вывозе. При этом Турция, находящаяся ближе других к таким, потенциально 

представляющим угрозу государствам, как Иран, отошла в противоположную группу, к 

ней присоединились страны Восточной Европы, такие как Польша. Они  рассматривают 

это тактическое ядерное оружие как знак того, что Соединенные Штаты всерьез 

принимают свои обязательства по коллективной обороне(15).  Решение было приняло 

консервативное и осторожное. ЯО США будет оставаться на территории Германии, как 

минимум до 2024 года, а также Берлин проведет модернизацию самолетов «Торнадо». 

На сегодняшний день для эффективно функционирования основными необходимыми 

компонентами ядерной стратегии НАТО является сохранение в Европе ядерного оружия 

как сдерживающего фактора возникновения крупномасштабной войны, внутриблоковая 

солидарность, стратегическое единство, поддержание баланса ролей и обязанностей во 

взаимных отношениях сторон, обеспечение сбалансированного сочетания ядерных и 

обычных сил. Кроме того, Альянсом были поставлены и успешно выполнены задачи 

обеспечения наиболее широкого участия всех союзников в ядерном планировании, 

решении вопросов базирования ядерных сил в мирное время, а также в управлении, 

контроле и проведении консультаций.  

Все эти меры в комплексе позволяют в первую очередь создать дополнительное 

ощущение связанности и защищенности внутри самой организации, хотя и требуют 

дополнительных решений по новым вызовам безопасности. 

Так сквозь всю историю развития мы видим многочисленные идеи усовершенствования 

и модернизации ядерной политики НАТО, которая в свою очередь базируется на подходах 

и видении ведущих игроков Альянса, в первую очередь США. Именно гибкость и порой 

кардинальное изменение курса при накалении ситуации позволяет НАТО и сегодня 

контролировать ситуацию и оставаться серьезной силой  на международной арене. 
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Музиченко О.* 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНЗУРИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХОДУ 

 

Станіслав Єжи Лець писав, що не всі думки проходять крізь мозок, деякі – крізь 

цензуру. 

Інтернет-цензура (англ. «Internet Censorship») - контроль і припинення публікації 

або доступу до інформації в мережі Інтернет. Своєю появою інтернет-цензура зобов'язана 

відсутності будь-яких національних кордонів в мережі Інтернет. Загальну проблематику 

інтернет-цензури можна визначити наступним чином: інформація,яка заперечує інтересам 

держави (поточного уряду) і є заблокованою на внутрішньому рівні, може бути 

опублікована на веб-серверах в інших країнах. 

Оскільки Інтернет не знаходиться під одноосібним керуванням якоїсь однієї 

держави, його ресурси розподілені між безліччю комерційних організацій. Комплексна 

Інтернет-цензура є досить складною, але цілком здійсненною. Вона здійснюється 

сукупним використанням багатьох засобів. (зосередження керування мережевими 

комунікаціями в руках держави, в руках компаній, в руках окремих особистостей). 

Цензура в Інтернеті має собою на увазі не тільки блокування або закриття яких-небудь 

веб-ресурсів,я й здійснення аналізу трафіку,як організацію лже-опозиційних веб-ресурсів 

та застосування каральних заходів до авторів публікацій або власників веб-серверів. 
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Для подолання цензури в Інтернет користувачі використовують можливість 

доступу до заблокованих ресурсів через інші дозволені ресурси. Такими ресурсами є: веб-

проксі,я проксі-сервер,я анонімні мережі,я веб-сервіси перекладу вмісту веб-сторінок за 

вказівкою адреси сторінки (наприклад: Google Translate). 

Інтернет-простір України належить до числа "вільних" інтернет-просторів, 

оскільки влада країни практично не перешкоджає доступу до мережі, повідомляє 

українське видання російської газети "Коммерсант", цитуючи звіт правозахисної 

організації Freedom House. 

Водночас автори звіту вважають, що основна проблема України в електронній 

сфері - значна кількість платних коментаторів, які пишуть в інтернеті на користь чинної 

влади, пише газета.Українські експерти погоджуються з висновками звіту. PR-технолог 

Сергій Дідковський вважає, що інтернет в Україні є абсолютно вільним: "Аби 

переконатися у цьому, достатньо зайти у будь-яку соціальну мережу, де владу поливають 

останніми словами - на це ніхто не реагує». 

Також, нещодавно компанія Google опубліковала звіт Transparency Report, в якому 

міститься інформація про країни, які підвержені цензурі, згідно з якими Україна входить 

до числа країн з вільним доступом до інтернету. 

Як повідомляв MIGnews, українська влада вже не перший раз хоче посилити 

контроль за інтернет-простором, наприклад, раніше була створена Комісія з питань 

моралі,в компетенцію якої входила можливість інтернет- ресурсу, також резонанс визвав 

так званий «закон 404» згідно з яким інтернет-провайдерів хотіли зобов’язати проводити 

моніторинг та обмежувати доступ до деяких ресурсів. 

Де-факто державним органом цензури в Україні є Національна ексертна  комісія з 

питань захисту моралі, скорочено – (НЕК). Офіційно діяльність НЕК зводиться до 

експертної оцінки будь-яких(аудіо-відео-друкованих)матеріалів, однак в житті ці оцінки є 

достатньо відносними та суб’єктивними. 

Наступним кроком буде характеристика стану інтернет-цензури у деяких країнах 

Сходу. 

Туркменістан 

Інтернет – немислима розкіш для більшості громадян цієї країни, де підключення 

до мережі коштує в кілька разів більше середньої заробітної плати. Це неофіційна урядова 

політика, направленная на те, щоб придушити бажання долучитися до глобальної мережі. 

У цій країні єдиним інтернет-провайдером - уряд, який блокує дуже багато сайтів, а також 

відстежує всі облікові записи своїх громадян в таких поштових сервісах, як Gmail, Yahoo, 

Hotmail. Крім того, в Туркменістані блокуються сайти, що належать організаціям з 

захисту прав людини, і сайти крупних новинних агентств, у тому числі Reuters. 

Північна Корея 

Північна Корея - одна з найбільш закритих країн світу, де інтернет недоступний 

простим смертним. З усіх жителів Північної Кореї доступ до мережі має 4% від населення, 

це всього кілька сотень тисяч громадян. Серед них - військові, чиновники та інші. Уряд 

контролює все і вся в інтернеті - наприклад, громадяни просто не можуть створити сайт, 

як це робиться будь-який іншій країні. Ведення блогів заборонено в Північній Кореї, а 

весь завантаження контент перевіряється відповідними службами безпеки. 

Китай 

Фільтрація інтернету у КНР відбувається на національному рівні та має політичне 

забарвлення. Система фільтрації у Китаї отримала символічну назву «Велика Китацська 

інформаційна стіна». За даними американської газети  The New York Times, більш ніж 30 

тис. людей забезпечують працю цієї величезної системи фільтрації інформації . Під 

заборону потрапляє контент, який відноситься до прав людини,  опозиційним рухам, 

незалежності Тайвані та Тибету, а також деякі інформаційні служби, такі як  BBC. 

Самоцензура - (self-censorship) — ключовий компонент у китайській стратегії 

фільтрації. Багато кампаній підписали «Піблічну довіреність самоцензури професійної 

http://www.kommersant.ua/doc/2029828
http://mignews.com.ua/
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етики» (“Public Pledge of Self-Regulation and Professional Ethics”)Іноземні кампанії, такі як  

Microsoft, Google и Yahoo!, також підлягають цензурі деякі свої сервіси, запропоновані їм 

на китайському ринку.  

Лояльність, на яку йде Google,  вде визвала деяку критику з боку правозахисних 

організацій. Американські конгерсмени вже визвали критику з боку правозахисних 

організацій. Цікаво помітити, що навіть такий ресурс, як Вікіпедія є забороненим під 

лозунгом «бородьба з пропагандою насильства у засобах масової комунікації» 

Разом з введенням активної інтернет-цензури, Китай зацікавлений у розвитку 

власних інформаційних ресурсів на рідній мові. З 1го березня текущого року у КНР 

застосовується нова система доменних імен(DNS), яка підтримує імена на Китайській 

мові. Врезультаті буде створений національний Інтернет, доступний тільки населенню 

країни. 

Узбекістан 

Тут фільтрація відбуваєттся на національному рівні та має політичне забарвлення. 

В Узьбекистані блокується доступ до веб-сайтів заборонених ісламських течій, до 

незалежних медіаресурсам та до небезпечних, за думкою влади, сайтів. 

Нещодавні події, пов’язані з діяльністю сучасної групи хактивістів 

«Анонімус»(яких, до речі, журнал Times включив до списку найвпливовіших людей світу) 

та міжнарожним скандалом, пов’язаним з фільмом «Невинність мусульман» ще раз 

доводить, що питання інтернет-цензури залишається важливим, тонким, та, головне, до 

кінця не визначеним. 

Стан інтернет-цензури в Україні є більш демократичним та вільним, порівняно з 

країнами Сходу, але є менш організованим та регульованим на державному рівні, деякі 

його аспекти, здатні впливати на імідж України на міжнародній арені, досі залишаються 

поза увагою.(скандал з ex.ua, порушення прав електронних медіа і тд). 
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Осельська Ю.* 

ДОГОВІРНИЙ МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  

ПІДВОДНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

2009 р. набрала чинності Конвенція ЮНЕСКО про охорону підводної культурної 

спадщини, проте її учасниками сьогодні є лише 45 держав, тому актуальним залишається 
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дослідження особливостей розвитку договірного механізму міжнародно-правового 

регулювання охорони такої спадщини за межами цієї Конвенції.  

Дослідженню цієї теми присвятили свої праці радянські вчені, такі як М. М. 

Богуславський та Л. Н. Галєнская. Але значно більший внесок зробили праці зарубіжних 

вчених, наприклад: М. Міллер (M. Miller), А. Врдоліяк (A. Vrdoljak), А. Страті (A. Strati), 

П. О’Кіфі (P. O’Keefe) та ін. На жаль, українські вчені це питання комплексно ще не 

досліджували.  

Мета статті – дослідити основні складові та особливості сучасного договірного 

механізму міжнародно-правового регулювання охорони підводної культурної спадщини.  

Міжнародно-правова охорона підводної культурної спадщини передбачає комплекс 

заходів, спрямованих на об’єкти підводної культурної спадщини, тобто всі сліди 

людського існування, які мають культурний, історичний або археологічний характер і 

частково або цілком, періодично або постійно знаходяться під водою впродовж не менше 

100 років, з метою їхньої охорони та  збереження на благо всього людства.  

Основним універсальним міжнародним договором у цій сфері залишається 

Конвенція ООН з морського права 1982 р., оскільки вона містить зобов’язання держав 

«охороняти археологічні та історичні об’єкти, знайдені в морі, а також співпрацювати для 

цієї цілі» [1], що поширюється на 165 держав-учасниць Конвенції.  

Спроба більш конкретно визначити, якій державі можуть належати знайдені на 

морському дні культурні цінності, була зроблена у ст. 149, в якій встановлено, що «усі 

археологічні та історичні об’єкти, знайдені в Районі, зберігаються чи використовуються на 

благо усього людства», до того ж особлива увага приділяється преференціальним правам 

держави чи країни походження, чи держави культурного походження, чи держави 

історичного та археологічного походження.  

У п. 2 ст. 303 Конвенцій 1982 р. міститься положення, відповідно до якого з метою 

боротьби з торгівлею археологічними і культурними об’єктами прибережна держава може 

припустити, що їх підняття з дна моря в прилеглій зоні без її схвалення призведе до 

порушення в межах її території чи її територіального моря законів чи інших правил [2, c. 

42]. Положення цього пункту поширюється на прилеглі зони і дозволяє здійснювати 

контроль в цих зонах за торгівлею культурними цінностями, знайденими у морі, якщо 

особи здійснювали підняття об’єктів без дозволу прибережної держави [3, c. 150]. Таким 

чином, a priori передбачається обов’язок запитувати дозвіл у прибережної держави для 

такої діяльності.  

У п. 3 ст. 303 Конвенції 1982 р. зазначено, що «ніщо в цій статті не зачіпає прав 

власників, особистість яких може бути встановлена, правил рятування на морі або інших 

норм, що регулюють торговельне мореплавство, або законів і практики, що відносяться до 

культурного обміну» [1]. З цього випливає, що Конвенція визнає правила рятування і 

правила, що стосуються скарбів, а також звичаєві норми у цій сфері.  

Ця Конвенція «не завдає шкоди іншим міжнародним угодам і нормам 

міжнародного права, що стосуються охорони археологічних та історичних об'єктів» [1]. З 

цього, на наше переконання, можна зробити висновок, що держави-учасниці передбачали 

розробку окремого міжнародного договору, який мав би регулювати відносини щодо 

охорони таких об’єктів.  

Таким договором стала Конвенція про підводну культурну спадщину 2001 р., яка 

створила міжнародний режим охорони підводної культурної спадщини на універсальному 

рівні. Її мета – забезпечення й зміцнення охорони підводної культурної спадщини (надалі 

– ПКС). До основних принципів охорони ПКС, проголошених Конвенцією 2001 р., 

належать:  

1) співпраця держав-учасниць у цій справі; 2) збереження ПКС на благо людства і як 

пріоритетний варіант її зберігання in situ (тобто, на морському дні); 3) видобута ПКС 

передається на зберігання, консервується для її довгострокового зберігання; 4) ПКС не 

повинна експлуатуватися для комерційних цілей; 5) забезпечення належної поваги до 
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людських останків; 6) заохочення відповідального та нешкідливого доступу до ПКС [4] 

тощо.  

Підводна культурна спадщина охоплює лише ту культурну спадщину, що була 

знайдена під водою. Термін «підводна» слід розуміти у його найширшому сенсі, 

застосовуючи і до морських, і до внутрішніх вод [5].  

Передбачений Конвенцією про підводну культурну спадщину 2001 р. механізм 

регулювання співробітництва держав містить наступні елементи: а) інформування 

(держави-учасниці інформуються про виявлення ПКС або ж про намір здійснювати певну 

діяльність щодо ПКС); б) заява стосовно зацікавленості (держави-учасниці заявляють у 

відповідних випадках про свій інтерес до проведення консультацій); в) консультації 

(держави-учасниці обговорюють і ухвалюють рішення стосовно заходів, яких слід вжити); 

г) заходи Координуючої держави (держава-учасниця, обрана усіма державами-

учасницями, що заявили про свій інтерес, вживає заходів, що є результатом ухваленого 

рішення) [6].  

Цей міжнародний договір не набув універсального застосування, а відтак більшість 

держав реалізують міжнародно-правову охорону ПКС на регіональному рівні:  

– Європейська конвенція про правопорушення, що пов’язані з культурною 

власністю (ухвалена Радою Європи 1985 р.): під сферу її дії підпадають і підводні 

археологічні знахідки;  

– Любецька декларація Ради держав Балтійського моря 1997 р.: передбачає мандат 

на створення плану дій для спільної спадщини в регіоні;  

– Барселонська конвенція  про захист Середземного моря від забруднення 1976 р. 

та Барселонська конвенція про захист морського середовища і прибережних районів 

Середземномор’я 1995 р. і Протокол про особливо охоронювані райони і біологічне 

різноманіття Середземного моря 1995 р.: вимагає від держав-учасниць створення «Списку 

особливо охоронюваних районів середземноморського значення», що може включати 

місця «особливого інтересу на науковому, естетичному, культурному чи освітньому 

рівнях»;  

– Мадридський протокол про інтегроване управління прибережною зоною 2008 р.: 

перший міжнародний договір, що стосується управління прибережними територіями, який 

передбачає спеціальні положення щодо охорони культурної спадщини у прибережній зоні 

[7, c. 11–13].  

Фактично охорони підводної культурної спадщини стосуються усі міжнародні 

договори щодо охорони морського середовища, позаяк його забруднення негативно 

впливає на збереження такої спадщини. Наприклад, Міжнародна конвенція щодо 

втручання у відкритому морі у випадках аварій, що призводять до забруднення нафтою 

1969 р., Конвенція щодо запобігання забрудненню моря скиданням відходів та інших 

матеріалів 1972 р., Конвенція з охорони та використання транскордонних водотоків та 

міжнародних озер 1992 р., Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі 

2001 р. [8] тощо.  

Окрім того, існує низка дво- та багатосторонніх міжнародних договорів, що 

передбачають співробітництво щодо конкретного об’єкта під водою. Яскравим прикладом 

є Угода про охорону місця загибелі Титаніка і його уламків 1997 р., які оголошені 

«міжнародним морським меморіалом» і «місцем поховання чоловіків, жінок і дітей, 

загиблих під час морської катастрофи». Договір вступив в силу 2004 р. після ратифікації 

Сполученим Королівством і США, і з того часу його сторони повинні охороняти наукове, 

культурне та історичне значення місця аварії, регулюючи право занурення до уламків 

Титаніка. Кожна держава несе відповідальність за регулювання процесу відвідання 

Титаніка її громадянами, коли вони цього забажають. Ця Угода також гарантує, що 

артефакти з Титаніка дістають і зберігають згідно з чинними науковими стандартами 

неушкодженими і доступними для громадськості. Крім того, віддається перевага 

збереженню in situ, якщо інше «не виправдано освітніми, науковими чи культурними 
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інтересами» [9, c. 369–370]. Отже, ці держави, не будучи учасницями Конвенції ЮНЕСКО 

2001 р. (крім Франції, яка нещодавно приєдналася до неї), визначили у договорі про 

охорону Титаніка основні принципи охорони ПКС.  

Таким чином, договірний механізм міжнародно-правової охорони ПКС складається 

з універсальних, регіональних, дво- та багатосторонніх міжнародних договорів. 

Особливості цього механізму зумовлені, по-перше, різними підходами до розуміння цієї 

спадщини, по-друге, суперечливістю публічних і приватних інтересів у формі 

непорозумінь між урядами деяких держав та комерційними компаніями, діяльність яких 

спрямовується на забезпечення порятунку об’єктів ПКС. Як наслідок, це породжує 

проблему неможливості застосування передбаченого Конвенцією ЮНЕСКО 2001 р. 

універсального механізму, а тому більшість держав віддають перевагу саме спеціальним 

двостороннім міжнародним договорам стосовно конкретного об’єкта під водою, не 

прагнучи брати на себе обтяжуючі міжнародні зобов’язання на універсальному рівні.  
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Охроменко Д., Скидан А.* 

СУЧАСНА СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА: ІСТОРІЯ ТА ПОДАЛЬШИЙ 

СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ 

 

Світова валютна система (СВС) – це інституційно-функціональна форма організації 

міжнародних валютно-фінансових відносин, яка склалася внаслідок еволюції світового 

господарства і юридично закріплена міждержавними домовленостями. Головним 

завданням цієї системи є регулювання міжнародних розрахунків та валютних ринків, 

опосередковування платежів за експорт та імпорт товарів, капіталів, послуг та інших видів 

міжнародної господарської діяльності, створення сприятливих умов для розвитку 

виробництва та міжнародного поділу праці. Ця динамічна, еволюційна система пройшла у 

своєму розвитку ряд етапів, кожен з яких віддзеркалював рівень зрілості валютно-

фінансових відносин та їхніх інституцій [7]. Світова валютна система покликана 

виконувати дві головні функції: по-перше, створювати сприятливі умови для розвитку 

виробництва та міжнародного поділу праці, а по-друге, і найголовніше, забезпечувати 

безперебійне функціонування її структурних елементів. На жаль, сьогодні світова валютна 

система не виконує жодної з цих функцій, наслідком чого є світова валютно-фінансова 

криза 2008-2009 рр. і можна стверджувати, що з початком цієї кризи Ямайська валютна 

система фактично перестала функціонувати. Для підтвердження цього необхідно 

розглянути еволюцію світової валютної системи. 

 Перша міжнародна валютна система стихійно сформувалася в XIX ст. після 

промислової революції на базі золотого монометалізму у формі золотомонетного 

стандарту. Майже все дев'ятнадцяте століття і частково двадцяте століття центральну роль 

у валютній системі відігравало золото. Ера золотого стандарту почалася в 1821 році, коли 

незабаром за закінченням наполеонівських воєн, Британська імперія зробила фунт 

стерлінгів конвертованим у золото. Незабаром і США зробили те ж саме з доларом 

Сполучених Штатів. Юридично вона була оформлена міждержавною угодою на 

Паризькій конференції в 1867 р [8]. Поступово золотий стандарт (в золотомонетной 

формі) зжив себе, тому що не відповідав масштабам господарських зв'язків які зростали і 

умовам регульованої ринкової економіки. Перша світова війна ознаменувалася кризою 

світової валютної системи.  

 Після періоду валютного хаосу, що у результаті Першої світової війни, був 

встановлений золотодевізний стандарт, заснований на золоті і провідних валютах, 

конвертованих у золото. Платіжні засоби в іноземній валюті, призначені для міжнародних 

розрахунків, стали називати девізами. Друга світова валютна система була юридично 

оформлена міждержавною угодою, досягнутою на Генуезькій міжнародній економічній 

конференції в 1922 р. [7, с.9]. Але нова система була ще більш недосконалою, так як 

наслідувала недоліки попередньої системи та набула свої, і з початком економічної кризи 

1929-1933 рр. перестала існувати. 

 Розробка проекту нової валютної системи почалася ще в квітні 1942 року, тому що 

країни побоювалися потрясінь, подібних валютній кризі першої світової війни в 30 -х 

роках. На міжнародній конференції, що відбулася в 1944 році в Бреттон-Вудсі (США), 

були узгоджені основні принципи нового міжнародного валютно-фінансового устрою, 

став відомим як Бреттон-Вудська система. Під тиском США в рамках Бреттон-Вудської 

системи затвердився доларовий стандарт – міжнародна валютна система, заснована на 

пануванні долара. Долар – єдина валюта, конвертована в золото, стала базою валютних 

паритетів, переважаючим засобом міжнародних розрахунків, валютою інтервенції і 
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резервних активів. Таке становище долара зумовило економічну перевагу США і 

послабило їх конкурентів. Економічна, енергетична та сировинна світові кризи 60-х років 

дестабілізували Бреттон-Вудську систему. Розвалом третьої валютної системи послужив 

недолік резервних коштів ( доларів, фунтів стерлінгів, золота) [4].  

 Зрештою після ряду невдалих спроб США, європейських країн і Японії зберегти 

золотодоларовий стандарт виявилися невдалими. Згодом, протягом 5 років, була 

сформована нова світова валютна система (вірніше була реформована ). Етапи 

формування цієї нової системи : 

18 грудня 1971 – " група десяти" країн уклала Смітсонівську угоду у Вашингтоні, 

за якою було прийнято рішення про ревальвацію валют основних індустріальних держав 

по відношенню до долара і прив'язку до нього фіксованим паритетом. Офіційна ціна 

золота склала 37-38 доларів за унцію. Фактично відбулася девальвація долара на 7.66 %. 

Березень 1973 – Японія і європейські країни з твердою валютою призупинили свої 

зобов'язання за фіксованими обмінними курсами . З цього часу курси валют де- факто 

перестають бути фіксованими , а формуються на основі попиту і пропозиції. 

1975 р. – провідні країни досягли неформальної угоди про скасування офіційної 

ціни на золото [4]. 

І, нарешті, 8 січня 1976 на міжнародній конференції країн членів МВФ у м. 

Кінгстоні на Ямайці було юридично закріплено те, що за фактом вже існувало. Було 

прийнято угоду про нові умови формування міжнародної валютної системи, які мали 

вигляд поправок до статуту МВФ. Була встановлена нова модель, яка згодом стала 

називатися Ямайською валютною системою [9]. 

Таким чином, перехід від одного етапу СВС до іншого обумовлено кризовими 

явищами у світовій економіці, також є певний взаємозв’язок між цими процесами, а саме 

причини кризових явищ у світовій економіці в якійсь мірі пов’язані з невідповідністю 

існуючої на той період СВС вимогам світового господарства. Особливості 

функціонування Ямайської валютної системи, підтверджує це твердження.  

Так перша особливість Ямайської валютної системи полягає в створенні 

міжнародна валютна одиниця – СДР, задумана як прообраз наднаціональної світової 

валюти, платіжного і резервного засобу.  Друга особливість Ямайської валютної системи 

полягає у відмові від золота як світових грошей. Третя особливість Ямайської валютної 

системи пов'язана з відмовою від Бреттон-Вудського режиму фіксованих валютних курсів 

і наданням країнам – членам МВФ права вибору будь-якого режиму валютного курсу. 

Четверта особливість Ямайської валютної системи полягає в збереженні МВФ як 

основного інституту міждержавного валютного регулювання [2, с. 49-50]. Розглянуті 

особливості Ямайської валютної системи свідчать про збереження певної наступності з 

Бреттон-Вудської системою та її внутрішніх протиріччях.  

Головним протиріччям Ямайської світової валютної системи є «стандарт СДР». 

Малося на увазі, що СДР виступатимуть у міжнародному обороті в ролі альтернативи і 

золоту, і долару, і іншим національним валютам, тобто прообразу універсальних світових 

грошей. Через міждержавні протиріччя, в першу чергу позиції США, які прагнули 

зберегти за доларом роль домінуючої світової валюти, а також посилення впливу 

ліберального напряму в економічній теорії та політиці на противагу кейнсіанським 

поглядам концепція «стандарту СДР» отримала відображення в ямайському статуті МВФ 

лише в найзагальнішому декларативному вигляді [1].  Таким чином, підсумки 

функціонування СДР свідчать про те, що вони виявилися далекі від світових грошей. 

Більше того, виникли проблеми емісії і розподілу, забезпечення, методу визначення курсу 

і сфери використання СДР. Всупереч задуму СДР не стали еталоном вартості, головним 

міжнародним резервним і платіжним засобом. 

В останні 20 років в міжнародних розрахунках стали з’являтися й інші валюти, 

здебільшого це валюти ведучих країн світу, але й такий «багатовалютний стандарт» не 

може задовольнити потреби світової економіки. Зміцнення валютно-економічних позицій 
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нових центрів-країн Західної Європи, особливо ЄС, і Японії – обумовило тенденцію 

переходу від стандарту СДР до багатовалютного стандарту на основі провідних валют 

(долара США, марки ФРН, японської ієни, швейцарського франка та ін.)[10]. 

«Спільний ринок» ЄС сформував власний валютний центр у вигляді Європейської 

валютної системи (ЄВС), де панувала марка ФРН яка була замінена на євро остаточно у 

2002 р. Але Західна Європа не в змозі протистояти засиллю США у валютній сфері, 

впливати на курс долара, витіснити його з операцій по проведенню валютної інтервенції і 

міжнародних розрахунків [10]. 

Таким чином, глобальна економічна криза ХХІ століття – результат провалу 

існуючої світової валютної системи, фінансові інститути якої, підтвердили 

невідповідність їх діяльності потребам сучасного багатополярного світу. Головною 

розбіжністю в питанні реформування світової валютної системи є різне бачення того, 

наскільки глибокими мають бути реформи.  

Ґрунтуючись на аналізі сучасної наукової літератури з даної проблематики, можна 

виділити чотири основні бачення подальшої долі МВС. Досліджуючи їх переваги та 

недоліки, можна визначити, які конкретні кроки необхідно зробити в найближчому 

майбутньому для поліпшення функціонування МВС, з урахуванням довгострокових 

перспектив [3]:   

- повернення до золотого стандарту;  

- створення наднаціональної штучної валюти;  

- збереження в моновалютній системі долара як лідируючої резервної валюти;  

- використання полівалютної системи на основі формування та застосування 

регіональних валют. 

При всіх позитивних рисах функціонування золотого стандарту, перший погляд 

явно ілюструє тенденцію повернення в минуле. Система золотого стандарту відіграла 

велику роль у формуванні світової валютної системи, але вона була актуальна лише на 

певному історичному проміжку. Повернення до системи золотого стандарту в сучасних 

умовах не можливе, так як  за цієї системи разом з унеможливленням криз, пов'язаних з 

девальвацією національних одиниць, унеможливиться і економічне зростання. 

Друга перспектива розвитку нової СВС передбачає створення валюти на зразок 

СДР. Наднаціональна валюта має бути задіяна в реальних трансакціях і здатна взяти на 

себе функцію платіжного інструментарію. Головний аргумент всупереч СДР висловив 

фінансовий експерт компанії Phoenix Capital, Д. Романович. Він переконаний, що СДР у 

тому вигляді, в якому вона існує зараз, має мало шансів стати світовою резервною 

валютою, оскільки фактично є лише корзиною, складеною зі світових валют (тих же 

долара та євро) [5, с.25]. Тобто, якщо навіть усунути всі недоліки функціонування СДР, 

нова валюта залишиться штучною і позбавленою національних важелів коригування її 

курсу. 

Економісти всього світу солідарні в одному: час долара США як резервної валюти і 

валюти міжнародних розрахунків пройшов, проте адекватної заміни долару, яка могла б 

задовольнити більшість найпотужніших економік світу, поки що немає [6, с. 25]. 

Американський долар має схильність до коливань, спекулятивним злетам і падінням. 

Прикладам цього є фінансова криза американської економіки, котра потягнула за собою 

інші економіки країн світу, залежних від американського експорту та доларових кредитів і 

переросла з національної в глобальну. Йдеться, таким чином, про цілком очевидні 

процеси – завершується ера одноосібної світової економічної гегемонії США і відповідно 

до цього – світова гегемонія долара. Тому, американський долар не може займати місце 

панівної валюти у світових фінансових взаємовідносинах. 

Наступним сценарієм розвитку СВС є запровадження полівалютної системи, коли 

окрім долара на світову арену вийдуть інші сильні валюти в якості резервних. Позитивним 

наслідком такого рішення може бути лібералізація фінансових ринків деяких країн та 

поглиблення їх ліквідності, а також прагнення цілого ряду регіонів до створення сильних 
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колективних валют. Полівалютна система може виникнути на основі застосування 

регіональних валют, котрі мають сформуватися в нових валютних зонах. О.І.Черняк 

вважає, що в перспективі такими зонами можуть стати: 

1) рублева зона (Росія, країни - члени Євразійського економічного співтовариства 

та окремі країни СНД); 

2) зона юаня та ієни (Китай, Японія, країни АСЕАН та інші країни АТР); 

3) валютна зона країн Латинської Америки на базі країн-членів МЕРКОСУР 

(Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Венесуела) і країн Андської групи (Болівія, 

Колумбія, Перу, Венесуела, Еквадор); 

4) зона «золотого динара» – арабські країни Близького і Середнього Сходу та інші 

мусульманські держави (близько55 країн-членів Ісламського банку розвитку) [5, с. 23].  

 Звісно усі вище перераховані сценарії мають як позитивні так і негативні риси, але 

на даному етапі розвитку світового господарства і теоретичних основ цього процесу, 

самою прогресивною на нашу думку є пропозиція про те, що нова світова валютна 

система має базуватися на сукупності кількох національних грошових одиниць. У цю 

систему слід включити валюти найпотужніших економік – долар, євро, єну, фунт 

стерлінгів, юань – і створити можливість включення нових національних валют до цього 

кошика. Це забезпечить стійкий масштаб цін грошової одиниці серед ключових гравців і 

унеможливить вплив однієї економіки на всі інші, як у випадку з доларом. В жодної з 

країн не виникатиме спокуси протекції власної валюти у світовому масштабі. Крім того, 

кризи в одній країні будуть балансувати з піднесенням в інших.   

Сучасна Ямайська валютна система, в основі якої лежить плаваючий валютний 

курс, не забезпечила валютну стабілізацію. Час панування долара вичерпав себе, так як 

американська економіка вже показала свою слабку сторону у вигляді міжнародних 

кредитів. Криза, яка почалася в країні, перетворилася на глобальну фінансову кризу, що й 

до нині не завершилася в деяких країнах світу. Таким чином, йдеться про необхідність 

реформування сучасної світової валютної системи та зменшення «доларової експлуатації» 

інших держав. На нашу думку, п’ята СВС зменшить верховне панування однієї країни над 

іншими, збільшить кількість міжнародних фінансових операцій, забезпечить стабільність 

світової економіки за рахунок мультивалютної системи.  
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Павлевич К.* 

ВПЛИВ ПОДІЙ ЄВРОМАЙДАНУ НА ІМІДЖ УКРАЇНИ СЕРЕД КРАЇН ЗАХОДУ 

 

Революції, мітинги, страйки, масові протести, сутички та заворушення  на території 

тієї чи іншої держави є яскравим сигналом збоїв та несправностей соціальної системи та 

політичного апарату. Відповідно, шляхи розвитку таких явищ та реакція на них суттєво 

впливає на ставлення до влади країни як її громадян, так й іноземців. Україна, з її 

політично нестабільною ситуацією та хитким геополітичним становищем, є яскравим 

прикладом того, як шляхом масових протестів можна повпливати  на власну правлячу 

верхівку та на сприйняття нашої країни закордоном. 

Євромайдан є унікальним в своєму роді феноменом, який однозначно не залишив 

міжнародну спільноту байдужою. Неоднозначність його впливу на імідж України полягає 

в тому, що з одного боку, імідж політичного режиму та влади дуже низько впав, в той час, 

коли імідж України та її населення піднявся. До таких висновків можна дійти, 

проаналізувавши головні події останніх місяців. Перш ніж говорити про Євромайдан, 

варто відзначити, що дане соціальне явище досі знаходиться у розвитку, а тому не має 

остаточних часових рамок .  Проте вже зараз можна говорити про три етапи його 

становлення. 

2013 рік - євроінтеграційні процеси в Україні  набирали більших обертів, що мали на 

меті логічне завершення -  підписання в листопаді на саміті у Вільнюсі  Україною Угоди 

про асоціацію з ЄС. Проте  раптова зміна  геополітичного курсу України президентом 

Януковичем викликала значну хвилю незадоволення серед українців. Отже, перший етап 

розпочався 21 листопада 2013 року, коли  український журналіст та громадський діяч 

Мустафа Наєм на своїй персональній сторінці у мережі Facebook закликав усіх 

небайдужих вийти на Майдан Незалежності, щоб висловити власне незадоволення та 

вимагати підписання Асоціації. За ніч на площі зібралося більш ніж 1500 осіб, а на мітинг 

24 листопада прийшло близько 100 тисяч [1]. Протести на Майдані тривали аж до 29 

листопада і відрізнялися своєю аполітичністю, мирним характером, активною 

громадською позицією студентів та підтримкою іноземних громадських діячів, 

журналістів, політиків й звичайних людей. Саме на цьому етапі сприйняття України очима 

іноземців кардинально змінився. На думку Сергія Тарана, директора Міжнародного 

інституту демократій, голови правління центру соціологічних та політичних досліджень 

“Соціовимір”, Євромайдан врятував імідж України, про що він заявив на одній із прес-

конференцій. За його словами, одним із незаперечних позитивних наслідків Майдану є те, 

що світ почав чітко розрізняти українську владу та українців. “До того, як почався 
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Майдан, у світі писали, що Україна відмовилась від євроінтеграції, а коли Майдан 

почався, то почали писати, що Янукович відмовився від євроінтеграції, але українці 

хочуть євроінтеграції. Це дуже серйозно врятувало імідж України і серйозно зіпсувало 

імідж влади”, - заявив Сергій Таран. [2] 

Проте після провалу підписання Угоди протести згасали, як і їхня чисельність, а в 

ніч з 29 на 30 листопада мітинг був жорстоко розігнаний бійцями спецпідрозділу 

«Беркут».   Саме цей інцидент став початку нового етапу розвитку Євромайдану й 

кардинальною зміною в питанні іміджу України. Всі провідні світові ЗМІ засудили 

невиправдану жорстокість по відношенню до демонстрантів [3] 

1 грудня на  Майдані Незалежності зібралося за різними даними від 500тисяч  до 1 

мільйону людей[1], які були обурені поведінкою, аголовне безкарністю правоохоронців. 

Цей етап Євромайдану відрізнявся тим, що більшість протестуючих вийшли не так за 

євроінтеграцію, як проти свавілля влади з вимогою покарання бійців «Беркута», відставки 

уряду, президента, міністра внутрішніх справ тощо.  Той факт, що більшість 

постраждалих у ніч з 29 на 30 листопада були студентами активізував студентський 

супротив. Така масова  активізація суспільства була несподіваною для іноземної публіки. 

Мирність протестів грали лише на користь іміджу українського суспільства, проте події на 

вулиці Банковій, а саме спроба штурму Адміністрації Президента,  дещо могли попсувати 

його.  Оточення бійцями внутрішніх військ та «Беркуту» АП викликала хвилю агресивних 

дій з боку протестуючих, зокрема таран лінії  оборони бульдозером, жбурляння каміння, 

використання залізного ланцюга та газових балончиків[4]. Більшість протестуючих на 

Майдані засудила такі дії, а опозиція навіть назвала це задумом спеціальних провокаторів. 

Проте іноземців, на думку автора,  був не викликаний не так агресією з боку 

«провокаторів», як жорстокістю бійців ВВ та «Беркуту» при розгоні демонстрантів до 

журналістів та медиків. Тобто чорна пляма осуду знову впала не на мирних 

демонстрантів, яких було більшість, а на державні структури (зокрема МВС) та 

Президента України, який ігнорував ситуацію в країні. Сторінки більшості міжнародних 

видань майоріли заголовками про побиття журналістів та навіть медиків, не глибоко 

вдаючись в подробиці про причини заворушень, що були очевидними. [5] 

Спроба силового розгону Майдану 11 грудня ще більше налаштувала міжнародну 

спільноту проти української влади на бік українського суспільства. Європейський Союз, а 

тим більше США неодноразово погрожували застосуванням санкцій проти українських 

чиновників, проте не поспішали застосовувати їх на практиці.[6] Напруга всередині країни 

зростала, а опозиція, як і міжнародна спільнота, була бездіяльною. 

Це  стало причиною третього етапу Євромайдану.   16 січня був прийнятий ряд 

скандальних законів, що суперечили як Конституції України, так і міжнародним нормам. 

Таким чином 19 січня на черговому Віче громадський сектор Євромайдану взяв ініціативу 

в свої руки. Зокрема Автомайдан, ГО «Правий сектор», декілька сотень «Самооборони 

Майдану» та інші радикально налаштовані активісти вирушили на пікет Верховної Ради, 

прохід до якої був заблокований бійцями ВВ та «Беркут» на вулиці Грушевського. 

Опозиція поспішила назвати всіх присутніх провокаторами, хоча таких провокаторів 

тепер налічувалось більш ніж 5 тисяч. Якщо на першому етапі Євромайдану характерною 

рисою іміджу України стало розрізнення таких понять як український народ та українська 

влада, то на  третьому етапі імідж України характеризує  нетотожність понять 

«Євромайдан» та «опозиція». Стало очевидним, що український народ не підтримує дій 

опозиції.  

Почалися сутички, що в результаті привели до підпалу міліцейських автобусів, 

застосування «коктейлів Молотова», фаєрів та феєрверків з боку повстанців, й газових та 

світло-шумових гранат, гумових  куль, а згодом й бойових патронів з боку силовиків. 

Цікавим відкриттям стало те, що більшість європейських ЗМІ відкрито не засудило 

застосування сили з боку протестантів на Грушевського. Маю на увазі те, що очікувалась 

жорсткіша реакція, зокрема Європи. Проте більшість експертів висловили лише думку про 
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те, що така реакція суспільства є природною в умовах бездіяльності опозиції. [7] 

Найбільшого удару  нанесли звістки про загиблих учасників протесту. Крім того, 

Інтернетом поширюються відео кривавих розгонів Майдану, цинічних знущань з боку 

силовиків та фото закатованих та понівечених  учасників Євромайдану.  Всі ці фактори 

вказують на вражаюче низький рівень демократії, вказують на ознаки тоталітарного 

політичного режиму, що , безсумнівно шкодить іміджу держави загалом, однак 

пояснюють та інколи виправдовують дії протестантів.  

За словами Лілії Шевцової,  науковго співробітника  Московського центру Карнегі, 

наразі настрої західних ЗМІ неоднозначні й існує два головних, хоча не єдиних, вектори 

подання інформації. Один з них яскраво висвітлений в редакційній статті Washingtonpost 

від 22 січня із промовистим заголовком «Захід має вирвати Україну з путінської хватки», 

де  редакція закликає західні демократії  проявити більше ініціативності в українському 

питання.  Більш того, Washingtonpost дорікає «деморалізованим лідерам Європи»  та 

американській адміністрації за те, що вони покинули Україну, коли та опинилася жертвою 

репресій власного президента. Зовсім інша позиція звучить на сторінках  New York Times 

в статті  «Time for а Deal in Ukraine» від  31 січня, в якій йдеться про те, що Янукович є 

демократично обраним президентом, а тому українському суспільству варто «серйозно 

поставитися до поступок Януковича й приєднатися до нього в пошуках потрібного 

компромісу».  

Такої ж думки притримується й німецьке видання «DieWelt», проте інша німецька 

газета «Zuddeutsche Zeitung» закликає до застосування санкцій проти Януковича.  Така 

полярність у поглядах простежується в багатьох виданнях, проте більшість з них, що 

піклуються про власну репутацію, намагаються адекватно й правдиво висвітлювати 

ситуацію в країні. Очевидним є те, що преса висловлює думку, яку не наважується 

висловити влада тієї чи іншої країни, і, як наслідок, формує відповідну думку своїх 

читачів. Є спільне для багатьох західних видань: їх непокоїть питання українського 

націоналізму та його подальшої еволюції. Так, одні вбачають в наростанні 

націоналістичних настроїв формування повноцінної нації, в той час як інші такий 

націоналізм асоціюється скоріше з шовіністичними ідеологіями. Серед ЗМІ, які правдиво 

висвітлюють події Євромайдану Шевцова називає є Economist, Financial Times та 

Spiegel. [8] 

Отже, можна із впевненістю сказати, що подіх Євромайдану значно вплинули на 

імідж України на Заході й кардинально змінили сприйняття українців закордоном. Проте, 

на думку автора, говорити про остаточно позитивний чи негативний вплив подій 

Євромайдану можна лише після його завершення. Очевидно, що політично нестабільна 

ситуація є несприятливою для бізнес-інвестицій в Україн, адже  інвестори боятимуться 

вкладати гроші в економіку країни, яка очікує перезавантаження соціально-політичної 

системи. Якщо говорити про туризм, то й тут ситуація неоднозначна. З одного боку 

кількість туристів зменшилася  у зв’язку із побоюваннями людей за власну безпеку однак  

Євромайдан  викликав і неабиякий інтерес в закордонної публіки, яка мала на меті 

відвідати Україну, щоб «все побачити на власні очі». На думку автора, в разі силового 

розгону людей та застосування репресій проти учасників Майдану імідж України понесе 

неймовірного удару, від чого постраждає як міжнародне співробітництво, так й економіка 

України. В разі «перемоги» Євромайдану, все залежатиме від дій людей, що прийдуть до 

влади, однак у випадку  продовження євроінтеграційного процесу і мирного міжнародного 

співробітництва із Заходом можна буде сміливо говорити про позитивний вплив 

Євромайдану на імідж України.  
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Романюк А.* 

ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Громадсько-політична комунікація сьогодні охопила практично усі сфери життя 

людини. Термін «громадсько-політична комунікація» не вживають та асоціюють її в 

першу чергу із суто політичною комунікацією. Хоча громадсько-політична комунікація в 

Україні почала активно розвиватися лише зараз, її виникнення та розвиток як явища 

потрібно досліджувати ще у найдавніші часи. В основі громадсько-політичної комунікації 

лежить політична комунікація, яку досліджували Габріель Алмонд «Порівняльні політичні 

системи», Девід Істон у працях «Політична система», «Системний аналіз політичного 

життя», Герд Штромайєр «Політика та мас-медіа», Діана Дуцик (в Україні) «Політична 

журналістика», Ольга Зернецька «Глобальний розвиток систем масової комунікації» та 

інші. Усі перелічені дослідження дають лише окреме уявлення про частину громадсько-

політичної комунікації як систему з урахуванням реалій політичного життя та стан 

громадського суспільства на теренах України. 

Актуальність подібного дослідження обумовлена тим, що громадсько-політична 

комунікація – це основа демократичного суспільства. Наша ж держава зараз перебуває не 

на найвищому рівні свого розвитку. Тому дослідження цієї теми дасть змогу поглянути у 

суть багатьох проблем. 
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Метою роботи передбачено з’ясувати базові принципи функціонування 

громадсько-політичної комунікації, дослідивши основні праці в цій сфері.  

Об’єкт дослідження – громадсько-політична комунікація.  

Предмет дослідження – принципи функціонування громадсько-політичної 

комунікації.  

Політика та громадське суспільство не може існувати без комунікації. За останні 

десятиліття така «співпраця» перетворилася у серйозний тандем і стала джерелом 

дослідження для багатьох науковців у сфері політичної комунікації. На сьогодні немає 

сталого визначення не лише терміну «громадсько-політична комунікація», але й 

«комунікація» загалом. У нашій роботі ми розглядатимемо комунікацію у громадсько-

політичному аспекті і спробуємо, опираючись на уже існуючі дослідження, дати власне 

визначення громадсько-політичної комунікації.  

Якщо говорити про комунікацію, то умовно виділяють чотири основних значення 

цього терміна: універсальне, технічне, біологічне та соціальне. Для нас найбільше 

підходить останній тип, оскільки він включає в себе і громадсько-політичну комунікацію. 

«Зрештою, соціальна комунікація – це не тільки комунікаційні процеси в одному 

суспільстві, це й інформаційні взаємовідносини між націями, спільнотами, що складають 

сутність соціальних, виробничих та духовних стосунків» [3, 52].   

Комунікація (від лат. сommuniko – зв’язую, поєдную, спілкуюся з кимось) – одна з 

базових категорій, за допомогою якої осмислюються особливості функціонування 

сучасної журналістики [1, 239]. В демократичному суспільстві журналістика все 

послідовніше перетворюється на комунікативне середовище, у якому відбувається 

спілкування між особами, групами осіб, державою та суспільством, органами влади і 

громадянами, між тими, хто має знання і тими, хто хоче його отримати. Якщо розглядати 

це поняття у політичній сфері, то є декілька визначень. Наприклад:  

- Політична комунікація є своєрідним соціально-інформаційним полем політики, 

що з’єднує всі компоненти політичної сфери суспільства та структурує 

політичну діяльність [7, 168]. 

-  Політична комунікація – процес передачі політичної інформації, завдяки якому 

вона циркулює від однієї частини політичної системи до іншої, а також між 

політичною і соціальною системами. Йде безперервний процес взаємообміну 

інформацією між індивідуумами та групами на всіх рівнях. Політична 

комунікація є прикладом постійного протиборства політичних ідей, які 

відображають реальну боротьбу різних суспільних сил, зіткнення різноманітних 

культур та впливів. Складна картина політичної думки зумовлена строкатістю 

конкретних соціокультурних, історичних, національних, географічних та інших 

умов тієї чи іншої країни, народу [2, 652].  

- Всі форми комунікації, які використовуються політиками та іншими 

«політичними акторами» для досягнення певних цілей  [1, 55].  

- Політична комунікація – це комунікація у сфері зовнішньої та внутрішньої 

політики, яка частково або чималою мірою здійснюється за допомогою ЗМК [4, 

145].  

Узагальнивши, ми можемо твердити, що громадсько-політична комунікація – це 

специфічний вид відносин між різними сферами суспільства задля обміну інформацією, 

досягнення певних цілей політиками, виконання своїх ролей усіма суб’єктами (оскільки 

жодна людина, яка живе у суспільстві не може відмежуватися від політики) та 

функціонування політичної системи на належному рівні за посередництвом засобів 

масової комунікації. Спростивши, ми маємо таке визначення: громадсько-політична 

комунікація – це багатовекторний процес передачі інформації між представниками влади 

(політиками) та громадянського суспільства. 

Визначення принципів громадсько-політичної комунікації полягає у формуванні 

політичної поведінки та свідомості людини відповідно до цілей і завдань політичної 
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системи. Ефективність громадсько-політичної комунікації визначається передовсім 

оцінками рівня інформаційно-правового забезпечення законодавчої бази суспільства, 

стану інституціональних зв’язків вищих органів державної влади та управління, розвитку 

політичної системи та громадянського суспільства. Ці напрями оцінювання 

співвідносяться з основними принципами політичної комунікації [5; 146].  

Якщо для парламенту в узагальненому плані основу політичної комунікації складає 

законотворча діяльність, котра, приміром, може конкретизуватися за галузями права в 

залежності від мети дослідника, то для ЗМК не існує формалізованих індексів оцінки, 

оскільки класифікатори якісно-кількісного оцінювання багато в чому обумовлюються 

наявністю чи відсутністю конкретних тематично споріднених носіїв інформації. Проте, на 

нашу думку, принципи ефективної громадсько-політичної комунікації будуються на 

основі взаємодії суб’єктів цієї комунікації. Є три основні суб’єкти громадсько-політичної 

комунікації. 

Перший – інституціональні суб’єкти, якими є глава держави, парламент, уряд, 

судова гілка влади, політичні партії, органи місцевого самоврядування та ін. Другий – 

соціальні, тобто індивіди та різні соціальні спільноти: соціально-класові, етнічні, 

демографічні, професійні тощо. Третій – функціональні, якими виступають передовсім 

засоби масової комунікації. Дуалізм цієї категорії в системі політичної комунікації 

полягає у суб’єктності ЗМК в частині створення власної інформації, з одного боку, та 

системності як засобу передачі інформації – з другого. 

Політична діяльність у стилі узгодження інтересів суб’єктів громадсько-політичної 

комунікації будується на таких принципах: толерантності – терпимому ставленні до 

інтересів і позицій інших сторін при загальній незгоді з ними; плюралізму – визнанні 

правомірності й прийнятності існування та здійснення будь-яких інтересів та цілей, що не 

суперечать правам людини; компромісу –  готовності поступитися у чомусь заради 

досягнення згоди з контрагентом, взаємної прийнятності намірів; консенсусу – згоди у 

головному при збереженні розбіжностей у другорядних питаннях, взаємних поступок [6].  

На основі цього ми можемо підтвердити сформульовані принципи політичної 

комунікації та застосувати їх до громадсько-політичної комунікації. По-перше, 

пpioритeтнicть якocтей i цiннocтeй культypи (iєpapxiя); по-друге, piвнi пpaва yсix 

гpoмaдян на отpимaння iнфopмaцiї (інформаційна дeмокpaтiя); по-третє, нaближeнiсть до 

культypи нaцiї, eтнocу, кoнфeciї, клacy тощo (iдeнтичнicть); по-четверте, ypахyвання 

мopaльнo-eтичниx ноpм (мopаль). 

Отже, хapактep громадсько-пoлiтичнoї кoмyнiкaції в сyспiльcтвi, piвeнь її poзвиткy 

визнaчaютьcя piвнeм зaгальнoї та пoлiтичнoї культypи сyспiльcтвa, oпocepeдкoвyютьcя їx 

цiннocтями, нормами й засадами побудови політичної взаємодії. Громадсько-пoлiтичнa 

кoмyнiкaцiя як зaciб iснyвання й передaвaння пoлiтичнoї та громадянської культypи cама 

визначaє принципи  свого функціонування, але в ідеалі має дотримуватися чотирьох 

основних: толерантності, плюралізму, компромісу та консенсусу.  

Оскільки ми адаптуємо громадсько-політичну комунікацію до ЗМК (а ми 

визначили, що однією із функцій політичної та відповідно громадсько-політичної 

комунікації є розважальна),  то одним із додаткових та базових принципів саме у сфері 

журналістики повинен бути лудологічний (розважально-ігровий), який полягає у 

дотриманні перших чотирьох методами привернення уваги та переведення важливих 

політичних констант, функцій та правил в ігрову форму. Якщо у суспільстві справді діють 

правила демократії, то дотримання усіх принципів суб’єктами політичної діяльності не 

потребуватиме вагомих зусиль.  
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Рудомьоткін А.* 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НОВОСТНЫХ 

БЛОКАХ СМИ 

 

 Главным условием проведения манипулирования является ее незаметность для 

объекта, в противном случае сознание жертвы воздействия начинает критичнее 

обрабатывать всю поступающую информацию извне. Еще одим из условий 

эффективности манипулирования состоит  в погружение объекта в состояния схожие с 

ИСС (измененного состояние сознания).  

Возможность манипулирования общественным мнением постредством новостей 

возможна благодаря тому, что жизнь современного человека довольно скучна, так как в 

большинстве своем течет между работой и домом, а новости вызывают регулярный 

всплеск эмоций, позволяющих избежать состояния депрессии. 

Высокий уровень доверия к телевидению объясняется рядом взаимосвязанных 

факторов. Во-первых - излишняя уверенность жертв в невозможности ее обмануть, что 

проявляется вследствие страха объекта манипуляции признать вероятность быть 

обманутым - последнее является слабостью. Во-вторых благодаря отсутствию у объектов 

каких-либо знаний о принципах и приемах создания новостных сюжетов. Это, в свою 

очередь, лишь повышает уровень доверия к транслируемой информации. И третье, что не 

мало важно, транслируемый визуальный ряд создает эффект присутствия, позволяя тем 

самым объекту манипуляции стать "очевидцаем события".  

Так, сфабрикованный "эффект присутствия" вызывает доверие к увиденному, 

последнее в свою очеред вызывает эмоции, а они подталкивают к еще более частому 

просмотру. Таким образом телевизионный потребитель попадает в "замкнутый круг", в 

котором не способен противостоять манипуляциям, что делает телевидение одним из 

самых действенных инструментов манипулирования сознанием масс. 

Основной приемом манипулирования и, пожалуй самый действенным, который 

использует телевидение сновывается на принципе первичности. Суть данного метода 

основана на специфике психики индивида - информация о событии, которая первая 

попадает в “поле зрения” объекта, имеет наибольший уровень доверия из-за 

невозможности подвергнуть ее анализу и сопоставить с другой информацией. На 
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основании поступившей информации индивид будет формировать свое дальнейшее 

мнение и, как следствие, отношение к произошедшему. Возможность получить в 

дальнейшем более достоверную информацию зачастую уже не играет роли, так как трудно 

изменить сформировавшееся мнение. 

Прием со смещением акцентов - в подаваемом материале сознательно смещается 

кцент с того, что не совсем желательно для манипуляторов на то, что для них необходимо. 

При использовании «лидеров мнений» манипуляции массовым сознанием происходяит 

благодаря тому, что совершая какие-либо действия индивиды ориентируются на лидеров 

мнений. В качестве лидеров мнений могут выступать различные фигуры, ставшие 

авторитетными для определенной категории населения: звезды кино, эстрады, спортсмены 

и т.д. 

 В зависимости от подачи одних и тех же материалов можно добиваться различных, 

порой противоположных, мнений у аудитории. То есть какое-то событие можно 

искусственно «не заметить», а чему-то наоборот, уделить повышенное внимание, да еще 

на разных каналах телевидения. При этом сама истина как бы отходит на второй план. И 

зависит от желания (или не желания) манипуляторов высвечивать ее. Стоит заметить, что 

подача информации посредством техники "показная проблематика" приводит к 

искусственному раздуванию несуществующих проблем, за которыми не замечаются нечто 

важное, что может вызвать гнев народа. 

 Целью манипуляционной техники "удар по своим"  являются собственные 

сторонники. Посредством СМИ происходят слабые удары по установкам сторонников 

политического актора, таким образом, чтобы жертвы манипуляций могли опровергнуть 

предоставленную информацию. Использование такой технологии помогает достичь две 

цели. Во-первых, объекты воздействия в дальнейшем смогут противостоять более 

сильным информационным атакам. Во-вторых они становятся более активными и 

идеологически заряженными сторонниками. 

Во в целом правдоподобную для объекта манипуляции информацию,  может быть 

вкраплена заведомо ложная, которая, как и первая, автоматически принимается на веру. В 

данном случае основа для возможной манипуляции состоит из-за такой составляющей 

психики: когда индивид сталкивается с информацией не противоречащей заранее 

сформированному мнению, он продолжает ее впитывать не подвергая критическому 

анализу. Позже в подаваемую информацию вкрапливается информация, необходимая для 

манипуляторов. 

В случае подвержения сознания объекта воздействия "информационному штурму" на 

человека и/или социум обрушивается шквал бесполезной информации, в котором теряется 

истина. Жертвы просто устают от потока информации, а значит, анализ подобной 

информации становится затруднителен и у манипуляторов появляется возможность 

скрыть информацию, необходимую им, но нежелательную для демонстрации широким 

массам. 

Когда необходимо снизить возможную нежелательную реакцию от подаваемой 

информации, последняя произносится таким тоном, словно ничего страшного не 

происходит. В результате подобной формы преподнесения информации, критическая 

информация при проникновении в сознание слушателей теряет свою актуальность. 

Следовательно, снижается критичность восприятия психикой человека информации и 

происходит привыкание к ней. 

Целью эмоционального удара является эмоциональная составляющая объекта. В 

результате сильного удара, благодаря трансляции ужасов современной жизни, у жертвы 

воздействия происходит психологическй шок. Последний, за счет резкого повышения 

эмоциональной составляющей, вызывает реакцию протеста и желание наказать виновных. 

При этом не замечается, что акценты при подаче материала зачастую смещены.  

Посредством необходимого манипуляторам акцента освещается то или иное событи. 

При этом любое нежелательное событие при использовании технологии 



 125 

"манипулятивного комментирования" может принять противоположный окрас. Все 

зависит от того, с какой интонацией и комментариями преподнесут тот или иной материал 

диктор или "голос за кадром".  

Не редкостью является такой способ манипулирования как "повторение". Он 

заключается в многократном повторение какой-либо информации, чтобы она отложилась 

в памяти аудитории масс-медиа и в дальнейшем могла быть использована. При этом 

подаваемый текст максимально упрощается для понимания его даже низко-

интеллектуальной публикой.  
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Чухмара К.* 

СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ ТА КИТАЮ 

 

Сучасна українська зовнішньоекономічна політика, користуючись своїми 

національними економічними інтересами, повинна враховувати чинник потужного 

економічного зростання країн Азіатсько – Тихоокеанського регіону, передусім - Китаю. 

Сьогодні перед Україною цілком виправдано стоїть завдання формування сучасної 

стратегії розвитку з Китаєм, аналізу перспектив та існуючих при цьому загроз, що 

визначає актуальну необхідність вивчення теоретичних питань і практичних дій в цьому 

напрямку.  

Означеними проблемами зовнішньоекономічної діяльності України, сучасним 

станом та питаннями економічної інтеграції з Китаєм з метою оптимізації української 

економіки займались такі науковці: Гайдуков Л., Гельбрас В, Грищенко К., Мовчан В., 

Майко В., Седнєв В.,  Фісун А., Шергін С., Люй Єньчжао, Т.В. Пекна, Сунь Вей і інші. 

Проте існування невирішених економічних завдань України в сучасному та 

перспективному  стратегічному партнерстві з Китаєм, як визначення перспектив та 

обґрунтування ризиків, потребує необхідності подальших наукових досліджень. 

Останніми роками основними факторами зростання економічного потенціалу Китаю 

є експортна стратегія, гігантські інвестиції в основний капітал, інтенсивний розвиток 

наукомістких виробництв та раціональне використання висококваліфікованого людського 

потенціалу [1]. Це надало Китаю можливості увійти до п’ятірки високорозвинених держав 

світу з найбільшими показниками національного ВВП і найвищими темпами його 

зростання.  

Сучасна Україна потребує в залученні потужного інвестиційного потенціалу та 

                                                      
*
 студентка IІІ курсу спеціальності «міжнародна економіка» факультету міжнародної економіки,   
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новітніх виробничих технологій Китаю, а також -  в широкому доступі українських 

товарів та технологій на китайський ринок. Однак аналіз обсягів експортно-імпортних 

товарних операцій України з Китаєм  за останнє десятиріччя показує ситуацію не на 

користь першої (табл.1).  

 

 

 

 

Таблиця 1 

Аналіз зовнішньої торгівлі України з Китаєм  

Рік 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 

США 

у % до 

попередньо

го року 

тис.дол. США 

у % до 

попереднього 

року 

2004 831407,0 82,9% 733272,6 141,3% 98134,4 

2005 711241,2 85,5 % 1810404,2 246,9% –1099162,9 

2011 2180034,4 165,6% 6268333,8 133,4% –4088299,4 

2012 1777177,6 81,5% 7899639,6 126,0% –6122462,0 

Джерело: [2]. 

 

Отже, якщо до 2005р. експорт українських товарів перевищував імпорт, сальдо 

платіжного балансу було позитивним, то з 2005р. воно, досягши мінімуму в 2012р., стійко 

тримається негативним. Дефіцит зовнішньої торгівлі з Китаєм склав за підсумками 

минулого року близько 6 млрд. доларів: саме на цю цифру Україна більше імпортує з 

КНР, ніж експортує. Переважно - це імпорт китайського одягу, взуття та особливо 

побутової техніки [3].  

За період з січня по липень 2013 року експорт України з КНР склав  1590365,5 

тис.дол.США, а імпорт - 4758643,3 тис.дол.США. Отже, за січень - липень 2013р. експорт 

товарів з нашої країни до Китаю зріс на 50,4%, а імпорт - на 16,3% порівняно з 

аналогічним періодом попереднього року. Проте сальдо зовнішньої торгівлі для України 

продовжує залишатися від’ємним - 168277,8 тис.дол.США [2].  

Сьогодні Україна прагне налагодити економічні торгові  стосунки з КНР в багатьох 

сферах економіки, перш за все – в сільському господарстві, де  домовлено про залучення  

3 млрд. дол. китайських інвестицій в аграрний сектор. Величезне населення Китаю 

постійно нарощує споживання продуктів харчування, тому розвиток співробітництва між 

двома країнами буде найбільш інтенсивним саме в цій сфері за наступними напрямками: 

експорт української кукурудзи, ячменю, сої, пшениці, продукції тваринництва, 

соняшникової олії, жирів рослинного і тваринного походження, цукру і специфічних 

сільгоспкультур, які використовуються у виробництві комбікормів. В стратегічній 

розвитку України Китай може стати одним з найбільших імпортерів українських зернових 

[4]. 

Крім того, перспективи співробітництва України з Китаєм є в космічній і авіаційній 

галузях, медицині, науці та освіті, торгівлі, енергетиці, машинобудуванні, медицині і 

фармацевтиці, у транспортній та вугільній галузях, а також залучення портфельних 

інвестицій в український бізнес від банківського сектора КНР [5]. 

Проте співробітництво з Китаєм вимагає комплексного, глибокого, всебічного та 

професійного аналізу не тільки переваг, а й можливих загроз для економічної та 

політичної сфери нашої держави. Однією з найбільших помилок курсу співробітництва 

України з КНР є відсутність чітко визначених стратегічних напрямів з використання та 

запозичення китайських технологій та інновацій, а також надання Китаю можливостей 

щодо використання наявних вітчизняних технологій для розміщення українських 

виробництв на його території, що може привести до ситуації, коли після 5-8 років 
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опанування українських технологій, вся співпраця зведеться до використання України 

виключно як сировинного придатка Китаю [6].  

Як підтверджує світовий досвід, КНР проводить активну економічну експансію в 

різних частинах світу. В наслідок чого уряди США, Канади, Австралії, а останнім часом і 

Європи, намагаються чинити їй активну протидію. Так, у 2005р. китайській нафтовій 

компанії CNOOC не вдалося придбати американську Unocal, у 2009-му китайська Chinalco 

не змогла купити австралійську гірничу фірму RioTinto. І такі приклади можна 

продовжити. Причина негативного ставлення до експансії КНР у цих країнах полягає в 

побоюванні, що контрольовані китайським бізнесом підприємства можуть становити 

загрозу як економічній, так і політичній безпеці відповідних країн  [7]. Саме тому  

необхідно визначити ймовірні  стратегічні ризики наслідків  економічної експансії Китаю, 

а також показати можливості по їх зменшенню та ліквідації (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Можливі ризики співробітництва України з Китаєм 

№ Загрози для економіки України Можливості по зменшенню та ліквідації 

загроз 

1 Втрата земельних ресурсів, 

забруднення ґрунтів внаслідок 

надмірного використання 

добрив і заборонених 

гербіцидів, що може призвести 

до загроз здоров’ю та життю 

населення України 

Вдосконалення законодавства України з 

землекористування та чітке дотримання його 

на практиці контролюючими органами 

2 Залучення китайських 

працівників, що може привести 

до зростання конкуренції на 

трудовому ринку та змін 

демографічного балансу 

України 

Реформування  системи міграційного 

контролю: взаємодія міграційних служб, 

податкових адміністрацій, центрів 

зайнятості 

3 Економічна експансія Китаю  

(торгова та кредитно-

інвестиційна)  може привести в 

цілому до перетворення України  

на сировинний придаток Китаю 

Відкриття координаційного центру 

обслуговування  українсько-китайського 

бізнесу: 

- - консультативні послуги; 

- -координація взаємодій інвесторів, 

держструктур, бізнес-структур; 

- - юридичне обслуговування. 

Джерело: особистий внесок. 

 

Подібний сценарій вже відпрацьовано в Казахстані, де спочатку були 

запропоновані китайські інвестиції під сільськогосподарські проекти, але коли їх сума 

перевищила 20 мільярдів доларів, з'ясувалося, що Китай контролює в Казахстані до 70% 

запасів надр - нафти і газу, а також розпоряджається значними земельними ресурсами [8]. 

Подальша деградація земельних і водних ресурсів Китаю разом з гострою демографічною 

проблемою (населення Китаю щороку збільшується  на 8-10 млн. чол.,  забруднення до 

70% загальної площі орних земель Китаю) є факторами, що примушують вкладати 

інвестиції  китайських бізнесменів в приватизацію земельних ресурсів в інших країнах, в 

т.ч. і в Україну [9]. При інвестуванні китайським підприємствам потрібно враховувати 

особливості українського ринку, дотримуватись українських законів, оцінювати 

інвестиційну ситуацію для запобігання ризиків. 

Сьогодні перед Україною постало завдання сформувати концептуально нову 

політику щодо стратегічного партнерства з Китаєм з урахуванням недоліків, загроз, 
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можливостей і перспектив обох країн. Для  успішного його вирішення дуже важливо 

вивчати теоретичні і практичні питання, пов’язані з цією діяльністю, для чого необхідно: 

1. Постійно проводити моніторинг стратегічних перспектив та ризиків, щоб завчасно 

попереджати негативні наслідки співробітництва України з Китаєм. 

2. Впроваджувати організаційні та правові можливості по зменшенню або ліквідації 

загроз: вдосконалювати законодавство України, реформувати  системи міграційного та 

митного  контролю.  

3. Відкрити координаційний центр обслуговування  українсько-китайського бізнесу  

для взаємодій інвесторів, держструктур, бізнес-структур України і Китаю. 
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