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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

Барна Б.
*
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР: 

МОДЕЛЬ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ У РОЗБУДОВІ ВІДНОСИН З 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗОМ 

 З огляду на те, що у Європейському Союзі (ЄС) скептично ставляться до 

перспективи подальшого розширення, все більш посилена увага приділяється 

пошуку  оптимальних моделей розбудови відносин з країнами-сусідами. 

Зокрема це стосуватиметься і України. Хоча угода про Асоціацію з ЄС лише 

недавно набула чинності, але очевидним є те, що це перехідний формат 

відносин і Україна буде прагнути більш глибшої інтеграції з ЄС. У цьому 

контексті привертає увагу Європейський економічний простір (ЄЕП), що вже 

існує понад двадцять років та до якого входять три країни ЄАВТ: Норвегія, 

Ісландія та Ліхтенштейн. Він став одним із форматів взаємодії Європейського 

Союзу (ЄС) із своїми географічними сусідами, досвід функціонування якого 

слід вивчати більш ретельно з метою повного відтворення або часткового 

запозичення.  

Необхідно підкреслити, що Європейський Союз прихильно ставиться до 

ЄЕП як інструменту інтеграції без набуття членства, а його формат згадувався 

представниками ЄС як модель для наслідування. У 2002 р. Президент 

Європейської комісії Романо Проді зазначив, що доцільно проаналізувати 

досвід моделі ЄЕП для його потенційного використання для розбудови 

відносин з іншими сусідами. Він наголошував, що членство у ЄЕП не 

передбачає автоматичного членства у ЄС [1].  Європейська комісія у своїй 

позиції, що була підготовлена для Європарламенту і Ради ЄС щодо Політики 

добросусідства у 2003 р., теж звернула увагу на ЄЕП. У документі йшлося, що 

довгостроковою метою ЄС щодо східних і південних сусідів є наближення до 
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формату, коли відносини ЄС із сусідніми країнами у підсумку повинні 

досягнути таких близьких політичних та економічних відносин, які сьогодні 

підтримуються з ЄЕП [2]. Подібна позиція висловлювалась і документах, що 

ухвалювались з приводу Східного Партнерства [3]. 

 Своєю чергою, відомий депутат Європейського парламенту Ельмар Брок 

заявляв, що доцільно надати Україні та Туреччині такий статус, як Норвегія має 

у відносинах з Європейським Союзом. Він також наголошував, що ЄЕП не 

означає, що двері до вступу у ЄС зачинені, наводячи приклади Фінляндії, 

Швеції та Австрії, а також Ісландії, яка вивчала можливість членства у ЄС. 

Тому членство у ЄЕП може розглядатися як проміжна, і  як кінцева мета [4].    

Саме Е. Брок згодом висунув ідею «ЄЕП-плюс», як компромісне рішення 

між участю у Політиці добросусідства чи повному членстві у ЄС. Це було 

пов’язане із заявою Штефана Фюле, комісара щодо питань Політики 

добросусідства та розширення ЄС,  яку  він виголосив у 2011 р.: «З огляду на 

історичний виклик, Європейський Союз повинен надати своїм південним 

сусідам можливість брати участь у внутрішньому ринку та приєднатися до 

Європейського економічного простору, що сьогодні включає Ісландію, 

Норвегію та Ліхтенштейн» [5].    

Утім повне відтворення ЄЕП виглядає радше неможливо в українських 

реаліях, оскільки не враховує специфіки нашої держави. Необхідно вказати, що 

ЄЕП з проміжного етапу набуття членства перетворився на механізм постійної 

взаємодії з ЄС тих країн, які прагнуть залишитися за його межами. В 

українському випадку ситуація є діаметрально протилежною. Наша держава 

офіційного задекларувала своє прагнення вступити у Європейський Союз і 

малоймовірно, що вона відмовиться від цієї стратегічної мети. Також формат 

ЄЕП передбачає відсутність з боку Брюсселю перспективи надання членам 

ЄАВТ допомоги, оскільки йдеться про високо розвинуті країни, що самі є 

донорами для нових членів ЄС із Центральної та Східної Європи. В 

українських реаліях такий крок був би хибним, адже підтримка, зокрема 

фінансова, тривалий час слугуватиме одним з важливих елементів для 
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модернізації нашої держави. Також доречно вказується, що ЄЕП радше 

відповідає інтересам невеликих або взагалі карликових держав з обмеженими 

аспіраціями та амбіціями впливати на оточуюче середовище [6]. Такий варіант 

виглядає малоймовірним у випадку Української держави, що територіально є 

однією з найбільших європейських держав із населенням у 45 мільйонів осіб.  

Водночас Україні буде доречно запозичити досвід успішної 

імплементації законодавства ЄС у межах ЄЕП. Потребує і більш ретельного 

вивчення діяльність інституційних механізмів взаємодії між ЄС та ЄАВТ. 

Доцільно також більш детально вивчити участь країн ЄЕП у процесі підготовки 

рішень усередині ЄС з метою донести власну позицію з питань, що становлять 

національний інтерес.    
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Глібова С.О.
*
 

ФЕНОМЕН «КРАЇНО-СИСТЕМА» В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ІТАЛІЇ 

Зміни в світі в ХХІ ст. сприяли переосмисленню національних інтересів. 

Італія усвідомила необхідність більш активних і автономних дій з метою 

перетворення на «протагоніста» європейської та світової політики. Відповідно, 

і її інтереси повинні вже не концентруватися на регіональних аспектах, а бути 

розкидані по всьому світу, подібно «шкурі леопарда». 

Перехід до нової політики вимагав і формування нового образу країни, 

тому з цією метою, на ряду з активізацією економічного чинника, звернули 

увагу і на посилення культурної складової зовнішньої політики та зокрема 

культурної дипломатії.  

У 2010 році внаслідок реформи МЗС п’ять територіальних департаментів 

було реорганізовано у вісім функціональних департаментів за пріоритетними 

напрямками італійської зовнішньої політики. Генеральний департамент з 

пропагування країно-системи зосередився на просуванні актуальної для Італії 

ідеї sistema paese (країно-системи) [2]. «Країно-система» - це сукупність всіх 

інститутів країни, зокрема виробничих, бюрократичних, економічних, 

наукових, технологічних, культурних, покликаних співпрацювати у сфері 

міжнародної діяльності. Взаємодія і співпраця між ними дозволяє гнучко та 

вчасно реагувати на кон’юнктуру світового ринку, максимально підкреслюючи 

привабливість бренду «made in Italy» і того, що складає італійську «м’яку 

силу». Це дає можливість посилити конкурентоспроможність та економічну 

привабливість Італії в світі [4]. 

Голова національної Комісії Італії при ЮНЕСКО Джовані Пульезі так 

висловився з приводу формування країно-системи: ««Країно-система» - це 

заслуга не лише Генерального Департаменту, але дещо більше, це формування 

ідентичності. «Країно-система» це спільні зусилля та субсидіарні дії 
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культурної, підприємницької, освітньої та наукової спільноти, яких поєднує 

моральна відповідальність». В історичному корінні він бачить можливість та 

ресурси для відновлення почуття власної гідності і поваги один до одного, а 

відповідно і базис для формування привабливої системи. Він говорить: «Не 

маючи можливості заявляти про себе як про економічну «супер силу», Італія 

визнається більшістю країн світу як «культурна суперсила» - «Cultural 

superpower», тому, відштовхуючись від цього, країна розвиває свою зовнішню 

культурну політику» [3]. 

Джованні Пульезі представляє три головні макросектори для роботи з 

метою ефективного втілення ідеї «Країно-система».  Перший - це медіа та 

Інтернет простір. Він звертає увагу на необхідність визначення слабких сторін 

Італії в сфері Інтернету та медіа реклами країни, і відповідно результатів 

визначення стратегії по їх посиленню та реформуванню. Пульезі наводить 

позитивний досвід пропагування «дистанційної освіти» та поширення 

культурних і освітніх цінностей на прикладі співпраці консорціуму Неттуно та 

Треккані (пов’язаний із видавництвом та розробкою енциклопедичних видань), 

які за допомогою освітніх та культурних програм на телебаченні та в Інтернеті 

поширюють інформацію про італійську культуру та цінності. Другий - 

пов’язаний з якістю освіти дітей мігрантів кількість яких зросла з 50 тис. до 800 

тис. Погано та недостатньо засвоївши матеріал студенти повертаються до своїх 

країн із неправильним ставленням та баченням Італії, яке вони транслюють та 

передають своїм громадянам. Третій сектор спрямований на співпрацю та 

підтримку політичними ініціативами та установами приватного сектору в 

роботі із поширенням та пропагуванням закордоном «Країно-система»[3]. В 

якості позитивного прикладу наводиться Указ Уряду про зменшення до 65% від 

оподаткування строком на три роки приватних організацій та компаній, які 

працюють в сфері поширення культури та культурних цінностей. В сучасному 

світі конкуренція виходить за рамки окремих компаній і включає в себе 

виробничі системи. Єдиний шлях для італійських компаній утвердитися на 

світовому ринку полягає у позиціонуванні себе в якості  єдиної системи, яка 
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опирається, розділяє та пропагує спільні культурні та естетичні привабливі 

цінності та італійські традиції. Саме завдяки активним діям уряду та за його 

сприяння «Середземноморська дієта» була визнана «спадщиною людства», що 

наразі виступає безцінною рекламою італійських товарів та експортерів. Можна 

сказати, що економіка крокує поруч з культурою. Картина «Неймовірна краса»  

Паоло Соррентіно, яка також фінансувалася за сприяння Міністерства 

спадщини, культури і туризму, сприяє розвитку туризму в столиці та пропагує 

Рим так, як це зробив Фелліні зі своєю картиною «Солодке життя» [3]. 

2015 р. при проведенні року Італії в країнах Латинської Америки 

відбулося понад двадцять подій в кожній латиноамериканській країні, які були 

присвячені підтримці ініціативи з поширення бренду «зроблено в Італії». Так за 

підтримки МЗС італійська компанія ЕНЕЛ сприяла проведенню в Чилі, 

Мексиці, Коломбії та Перу виставки «Геотермія, італійська енергія від серця 

планети» [1]. На прикладі економічної діяльності італійської фірми можна 

переконатися, яким чином економічна дипломатія пов'язана з культурною, що в 

кінцевому варіанті сприяє забезпеченню державних інтересів та розширенню 

присутності Італії в інших країнах. В Чилі Enel Green Power заклала камінь у 

фундамент Серро Pabellon, першої геотермальної електростанції в Південній 

Америці, розташованій в Ollagüe, в регіоні Антофагаста [1]. В даному випадку 

Італія використовує свої переваги як країни, що вже понад 100 років є взірцем 

для наслідування в сфері геотермії, задля пропагування саме італійських 

передових технологій та бренду «зроблено в Італії». Разом із цим країна формує 

привабливий образ для наслідування та здобуває за допомогою елементів 

м’якої сили прихильників і в інших питаннях, адже потенціал для співпраці на 

цій ниві в Чилі та Перу, де ця область маловивчена, просто необмежений. Адже 

залучаючи чиїсь технології країна переймає не лише певний вид товару, але й 

формуються нові відносини, на які вже працюють окремі галузі економіки, в 

такому випадку ступінь взаємозв'язків між країнами відчутно зростає [1].  

В світлі реформування Фарнезіни та акценті на економічну складову 

дипломатії країни саме культурна дипломатія може стати в нагоді задля 
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пропагування економічно та культурно привабливих сторін Італії. Сучасна 

стратегія МЗС Італії розглядає культуру як привабливий актив, який необхідно 

використовувати з метою задоволення поставлених країною завдань. Культуру 

варто розуміти не лише як спосіб самопізнання та ідентичності, але і як засіб 

пізнання інших. При правильному управлінні культурою можна виробляти 

багатство, забезпечити робочі місця та можливості для зростання в багатьох 

регіонах. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СПІВРОБІТНИЦТВА З ПРОБЛЕМ 

БЕЗПЕКИ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ 

 

Процеси глобалізації та інтенсифікації взаємозв'язків між країнами 

призводять до «розмивання» державних кордонів та стимулюють держави до 

вироблення нових форм взаємодії між собою. Однією з форм такої взаємодії на 

світовій арені виступають урядові та неурядові міжнародні організації, внесок 

яких у забезпечення міжнародної та регіональної безпеки неухильно зростає. 

Південно-Східна Азія сьогодні — один з регіонів світу, що найбільш 

динамічно розвиваються, а вага і вплив якого постійно зростає. Країни регіону 

об'єднують свої зусилля для боротьби з новітніми загрозами, вирішити які 

можна лише спільними зусиллями країн-сусідів в рамках багатосторонніх 

механізмів взаємодії. Найяскравішим прикладом такої співпраці в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні є Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). 

Перші спроби сформувати регіональний порядок у Південно-Східній Азії 

були здійснені ще у 1954 році у вигляді Організації Договору Південно-Східної 

Азії (СЕАТО), пізніше доповнені створенням Асоціації Південно-Східної Азії 

(ASA) 1961 та конфедеративного об’єднання Малайзії, Філіппін та Індонезії під 

назвою Мафіліндо (Maphilindo) 1963 років. Хоча ці проекти закінчилися 

провалом, вони були важливими попередниками АСЕАН [1, с. 4]. 

8 серпня 1967 року Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Сінгапур та Таїланд 

прийняли Бангкокську декларацію. В основу діяльності АСЕАН було 

покладено концепцію закритого регіоналізму, яка мала на  меті обмеження 

зовнішнього впливу на розвиток регіону та стимулювання внутрішнього 

інтеграційного потенціалу. Як наслідок головними засадами діяльності  нової 

регіональної організації стали принципи невтручання у внутрішні справи одне 
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одного, консенсус, невикористання сили та погрози нею, неконфронтаційний 

характер відносин. 

Перехід державами Південно-Східної Азії від закритого (старого) до 

відкритого (нового) регіоналізму простежується в кінці 1980-х – початку 1990-х 

років на фоні поглиблення світових глобалізаційних процесів, трансформації 

системи міжнародних відносин, спричиненої дезінтеграцією Радянського 

Союзу,  розвитку ринкових відносин. 

На початку 1990-х років на додачу до внутрішніх регіональних проблем 

АСЕАН стикається з новими транснаціональними викликами (розповсюдження 

зброї масового знищення, тероризм, енергетична та морська безпека і т. д.), 

невизначеністю з поведінкою великих держав у регіоні Південно-Східної Азії. 

АСЕАН розуміла, що уже не в змозі ізолювати регіон від зовнішнього впливу, 

вона має знайти нові способи співпраці через діалог та консультації [2, с. 149]. 

Як зазначив М. Лейфер: основною метою АСЕАН після закінчення 

«холодної війни» було створення умов для балансу сил між трьома 

найбільшими Тихоокеанськими державами: Китайською Народною 

Республікою, Японією та Сполученими Штатами Америки, яким буде вигідно 

підтримувати регіональний порядок [3, с. 19]. Після тривалих перемовин у 

липні 1993 було прийнято рішення про створення Регіонального Форуму 

АСЕАН (АРФ). 

Основні напрямки діяльності АРФ: протидія тероризму та 

транснаціональній злочинності, реагування на надзвичайні події, 

нерозповсюдження і роззброєння, морська безпека. По кожному з цих чотирьох 

аспектів під спів-головуванням країн-членів АСЕАН і партнерів по діалогу раз 

на рік проводиться відповідна міжсесійна зустріч. 

Діяльність АРФ включає три послідовні етапи розвитку. Перший –

реалізація заходів довіри в регіоні, другий – превентивна дипломатія і третій – 

створення в АТР механізмів запобігання та врегулювання конфліктів. На даний 

час вживаються заходи щодо переходу від першого до другого етапу. 
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Наразі АРФ скоріше сприяє становленню міцного миру (lasting peace), 

ніж розв`язанню конфліктів як таких. Країни-члени АСЕАН  вірять, що діалог 

має вести до соціалізації, яка, в свою чергу, має зменшити конфлікти інтересів 

[4, с. 78]. Держави вчаться жити в мирі та взаєморозумінні одне з одним. 

Важливим фактором на цьому шляху є формування колективної ідентичності та 

аксіологічної гомогенності суспільства. Такі процеси можуть розтягнутися не 

на один десяток років. 

Якщо поглянути на непросту історію регіону, то варто відзначити, що 

будь-які питання стосовно суверенітету є надзвичайно чутливими для країн 

Південно-Східної Азії. Замість того, щоб обмежувати свою свободу дій, вони 

вважають за краще почати із зміцнення взаємної довіри, поваги і терпимості за 

допомогою регулярних переговорів, а уже потім перейти до більш амбітних 

цілей: заходів довіри, превентивної дипломатії і врегулювання конфліктів, 

через багатосторонні інституції, що встановлюватимуть загальні правила 

поведінки, які сприятимуть становленню атмосфери прозорості у відносинах [5, 

c. 120]. Втіленням такої політики став комплексний підхід під назвою «Шлях 

АСЕАН», сутність якого самі асеанівці розуміють як інструмент, радше ніж 

самоціль. 
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ВІРМЕНСЬКЕ ПИТАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Оскільки центральне місце в стратегії національної безпеки офіційної 

Анкари відіграє співробітництво з НАТО та ЄС, імідж Туреччини як 

прогнозованого партнера та дружньої держави Західного світу, а також її 

просування на шляху євроінтеграції значною мірою залежать від того, чи зможе 

вона встановити добросусідські відносини з низкою сусідніх країн. Зокрема, 

йдеться про чутливі питання турецько-вірменських відносин. 

Нагірно-Карабаський конфлікт і окупація Вірменією п’ятої частини 

території Азербайджану поза межами колишньої радянської автономної області 

– є чутливим моментом у турецькій регіональній і безпековій дипломатії. 

Офіційно Туреччина виступає за мирне вирішення проблеми, збереження 

конфлікту в «замороженому» стані змушує турецький уряд докласти зусиль для 

урегулювання ситуації в області, але зробити це непросто. Південнокавказький 

вектор зовнішньої політики Турецької Республіки тісно пов’язаний із чинником 

стратегічних відносин з етнічно рідним Азербайджаном. 

Туреччина має розпочати нову еру відносин із Вірменією. Від вирішення 

Нагірно-Карабаського конфлікту, встановлення тривалого миру на Кавказі, 

тверезої оцінки історичних подій та відмови від перенесення минулих образ на 

сьогодення виграє, у першу чергу, офіційна Анкара. Конструктивний підхід у 

відносинах із Єреваном послабить позиції вірменських націоналістів і 

європейських ультраправих сил, які використовують вірменське питання для 

блокування Туреччини на шляху євроінтеграції. А налагодження відносин з 

Анкарою позбавить Вірменію мотивації орієнтації на Росію та Іран, що також в 

інтересах Турецької Республіки і Заходу. 
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Вірменське питання розглядається в Туреччині як таке, що виходить за 

рамки вимог «копенгагенських критеріїв», але, на переконання ЄС, турецькому 

урядові належить вирішити зазначене питання шляхом встановлення з усіма 

суміжними державами добросусідських взаємин. Євросоюз прагне закріпити за 

собою вплив на Південному Кавказі й тому наполягає на безумовному відкритті 

турецько-вірменського державного кордону. Підписання в жовтні 2009 р. в 

Цюріху двох протоколів, що передбачають припинення турецької блокади 

Вірмені й встановлення дипломатичних відносин між двома державами стало, 

разом з іншим, результатом прояву з боку ЄС підвищеної зацікавленості в 

стабілізації становища на Південному Кавказі. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ В ООН 

У другій половині ХХ ст. питання реалізації зовнішньої політики Японії, 

як і забезпечення її національної безпеки, традиційно розглядалися японськими 

правлячими колами через призму участі держави в системі «договору безпеки» 

зі Сполученими Штатами Америки. Великі зміни економічного, міжнародно-

політичного, військового та технологічного характеру, що відбулися у перше 

десятиліття XXI століття, спонукали державу до оновлення базових підходів у 

формуванні власної зовнішньої політики та політики безпеки. Курс на 

реалізацію нової стратегії розвитку в парадигмі так званої «нормальної 

держави» наразі визначає перед Японією два ключові завдання: 1) потребу 

виходу держави за межі координат виключно регіональної зовнішньої політики 

і політики безпеки; 2) підвищення ефективності та оперативності у реагуванні 

на зовнішні загрози безпеці як традиційного (розповсюдження ядерної зброї та 

гонка озброєнь), так і нетрадиційного (розповсюдження тероризму і піратства, 

стихійних лих і їх негативних наслідків, виникнення гуманітарних криз тощо) 

характеру. 

В зазначених умовах актуалізується питання одночасного поглиблення і 

розширення формату залучення Японії в глобальні процеси і проблеми, активне 

і рівнозначне використання державою механізмів багатосторонньої співпраці і 

міжнародного врядування на рівні як міжнародних економічних і фінансових 

структур, так політико-безпекових інститутів. В цьому розумінні провідну 

координуючу і одночасно інтегруючу функції для реалізації цілей глобальної 

політики Японії, як і наприкінці ХХ століття, продовжує виконувати 

Організація Об’єднаних Націй. 
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Водночас, спроби зовнішньополітичного дистанціювання Японії від 

США та кроки на посилення формату багатостороннього співробітництва в її 

зовнішній політиці впродовж останніх двох десятиліть загалом не позначилися 

суттєвим (у концептуальному плані) переглядом підходів щодо ООН, а 

безпосередньо «ООН-центризму» як вагомої (за Нобосукі Кіші) складової 

зовнішньої політики держави, починаючи з 1957 року. З цього приводу окремі 

західні та японські експерти висловлюють критичні погляди, що зводяться до 

наступних головних застережень: 1) в своєму тактичному і стратегічному плані 

зовнішньополітичні завдання Японії в ООН наразі зводяться виключно до 

здобуття статусу постійного члена Ради Безпеки, що повинен володіти правом 

вето. Така політика будується на принципах японського націоналізму та 

«нарцисизму» з аргументом, що держава заслуговує на відповідний статус в 

силу свого значного внеску до бюджету Організації, а також проведення 

політики допомоги різним державам і регіонам через структурні органи та 

систему ООН в цілому [1, c. 2]; 2) виступи японських високопосадовців і 

дипломатів у стінах ООН щодо майбутньої архітектури і діяльності Організації 

не несуть в собі глибокого змісту і наповнення в концептуальному і 

практичному сенсі, а зводяться лише до декларативних заяв про загальну 

підтримку Японією діяльності Організації та її основних програм. Такий підхід 

не відображає в собі унікальних японських цінностей і традицій, 

характеризується конформістськими поглядами щодо конструювання сучасної 

міжнародної системи та глобального порядку [2, c. 4]. 

З огляду на вищенаведені критичні положення, основна мета даного 

аналізу полягає у спростуванні твердження про конформістський підхід 

офіційного Токіо у визначенні ролі та завдань ООН в сучасній архітектурі 

глобального управління. Останнє виявляється можливим з огляду на наявні 

сьогодні: 1) концептуально-теоретичний доробок представників японської 

школи міжнародних відносин (Кісабуро Йокота, Хідекі Юкава, Хікоматсу 

Камікава); 2) дослідження зовнішньої політики Японії з боку сучасних західних 

японознавців (Хьюго Добсон, Майкл Грін, Річард Самуелс); 3) офіційні 
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японські документи, а також заяви японських політиків і дипломатів (Томііті 

Мураями, Кейзо Обучі, Ічіро Озави). 

Першу групу становлять японські теоретики міжнародних відносин ХХ 

століття, що відстоювали суто японські підходи і бачення моделі глобального 

врядування, функціонування універсальних структур багатостороннього 

співробітництва, якими вбачалися Ліга Націй та ООН. Серед них послідовники 

нормативізму та кельзенізму, виступали за формування «світової держави» і 

«світового уряду» (Кісабуро Йокота, Хідекі Юкава) із одночасним 

запереченням традиційної ідеї державного суверенітету. Зокрема, особливістю 

підходу К. Йокоти стало відстоювання формування саме «держави», а не 

«уряду», що було характерним для представників західної ліберально-

ідеалістичної школи міжнародних відносин періоду 1940–1950-х рр. 

Безпосередню можливість такого формування він вбачав у статуті ООН як 

нової «міжнародної конституції» повоєнного світу, а також стверджував, що 

ідея «світової держави» вже частково реалізована шляхом створення і 

функціонування ООН [3]. 

Японські прихильники постулатів кантійського космополітизму 

(Хікоматсу Камікава) ведуть дискурс про «світовий мир», пов’язуючи його з 

концепціями «світового пацифізму» та «світового солідаризму» як двох 

фундаментальних принципів світової політики, що також безпосередньо 

пов’язані з діяльністю ООН. Як стверджує Х. Камікава, світова політика 

набирає форми «міжнародного кооперативного контролю» для встановлення 

миру, реалізації культурних, соцієтальних, політичних, економічних та інших 

цінностей як для окремих етнічних груп, так і для світової спільноти в цілому. 

Згідно з Х. Камікавою, «світовому солідаризму» притаманні чотири догмати, а 

саме: 1) ідея, що визнає «моральні зв’язки» між усіма етнічними групами та 

державами; 2) шанування моральної філософії Канта, згідно з якою взаємодія з 

іншими (міжнародними) акторами виступає не у якості просування власних 

егоїстичних інтересів, а є бажаною метою; 3) інтереси однієї держави є 
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взаємоузгодженими і відповідаючими інтересам світової спільноти; 4) 

індивідуальна мораль відповідає атрибутам світової моралі або «людяності» [4]. 

Провідні сучасні японознавці Садако Огата, Хьюго Добсон, Майкл Грін, 

Річард Самуелс та Юкіко Нішікава висвітлюють бачення Японією глобальної 

місії і функцій ООН через традиційні для японського розуміння концепції 

політико-філософського змісту, такі, як: інтернаціоналізм, пацифізм та 

гуманітаризм. Зокрема у другій половині ХХ століття японський 

інтернаціоналізм пов’язувався з ООН як з глобальним майданчиком за 

допомогою якого Японія здатна відігравати роль «моста між Заходом і Сходом» 

і таким чином здійснювати особистий і неповторний внесок у розвиток самої 

ООН, системи її органів та установ. При цьому визнання подвійної ідентичності 

Японії як «європеїзованої азійської держави», ставило за завдання виконання 

«благородного обов’язку» Японією в рамках ООН – представляти голоси 

одночасно обох груп – країн Азії та країн Заходу [5, c. 35]. 

В свою чергу сучасний «ООН-центричний інтернаціоналізм» виступає в 

японському розумінні як своєрідна норма, що забезпечує розв’язання державою 

глобальних гуманітарних проблем на багатосторонній основі взаємодії та 

співробітництва, безпосередньо через інститут міжнародних організацій, а 

насамперед – через ООН [6, c. 39]. Японський «новий ООН-центризм» є 

своєрідною стратегією держави із реалізації власної глобальної політики і 

впливу, включаючи й розв’язання міжнародних збройних конфліктів, в основі 

якої лежить використання будь-яких виключно невійськових інструментів і 

механізмів, що відповідають духу і основоположним принципам ООН [7]. При 

цьому головною відмінністю нової «постбіполярної» версії японського «ООН-

центризму» від «біполярної», є зосередженість не на проблемі позитивного 

іміджу держави та її легітимності у світовому співтоваристві як самостійного і 

повноцінного суб’єкта міжнародних відносин, а концентрування власних 

зусиль і потенціалу на розв’язанні проблеми глобального розвитку та питань 

«людської безпеки» [8, c. 122].  
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Останні десятиліття позначені трендом стрімкого переходу Японії від 

парадигми «жорсткої» до «м’якої» безпеки, від зовнішньополітичних концепцій 

«колективної безпеки і оборони» до концепцій «кооперативної», «всеосяжної» і 

«гуманітарної» безпеки, що, як результат, пов’язує сучасне функціонування 

ООН з японськими ідеями гуманітаризму. Зокрема, у період 1990-х рр. 

японськими урядами була розроблена і представлена концепція «гуманітарно-

центричного розвитку світу», в основу якої лягло визнання і проголошення 

Японією сучасних прав людини як універсальної і неподільної світової 

цінності, що має захищатися ООН в якості провідної глобальної установи з 

гуманітарного врядування [9, с. 78]. При цьому гуманітарна або людська 

безпека визначається з боку Японії як безпека, що спрямована на зміцнення 

орієнтованих на індивіда зусиль з точки зору захисту людського життя, засобів 

до існування і гідності кожної окремо взятої людини, а також реалізації її 

неосяжного внутрішнього потенціалу. 

Загалом, коротко окреслений нами спектр концепцій і підходів Японії 

щодо ООН як ключового інституту глобального управління, надає змогу 

зробити наступні висновки: 1) наявний сьогодні арсенал концепцій і підходів 

Японії щодо ООН позначений солідним власним академічним і політичним 

підґрунтям, достатнім рівнем власної чіткості і реалізмом; 2) їх масштабність і 

водночас гнучкість змістовного наповнення забезпечують Японію достатнім 

простором для власних зовнішньополітичних і дипломатичних маневрів в 

сучасній системі глобального управління; 3) проведений ретроспективний 

огляд наявних сьогодні концепцій і підходів Японії щодо ООН, свідчить однак 

про тенденцію до «зосередженості» держави в структурному і 

функціональному вимірах сучасної системи глобального управління, 

фокусуванні уваги на ООН здебільшого як на глобальному інституті із 

забезпечення гуманітарної безпеки людства. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДИПЛОМАТІЯ» ТА ЙОГО 

СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ 

Поняття «дипломатія» є багатозначним і часто позначає концепти, які 

знаходяться у різних площинах. Ще у 1917 р. відомий британський дипломат 

сер Ернест Сатоу в «Посібнику з дипломатичної практики», котрий вважається 

одним із класичних досліджень дипломатії, наводиться більше 10 відмінних 

авторських визначень поняття і надає власне: «Дипломатія – це застосування 

розуму і такту до ведення офіційних відносин між урядами незалежних держав, 

а іноді й їх відносин із васальними країнами, або, ще коротше, ведення справ 

між державами за допомогою мирних засобів» [1].  

Інший класик, Гарольд Нікольсон поруч із професійними визначеннями 

наводить також публіцистичні чи побутові використання слова «дипломатія», а 

також звертає увагу на випадки плутанини, коли «дипломатією» підміняють 

поняття «зовнішня політика», наприклад у фразах на зразок «Британська 

дипломатія на Близькому Сході недостатньо тверда» [2, с. 26]. На думку 

дослідника, суть цього помилкового погляду має свої коріння у монархічних 

часах, коли не було чіткого поділу на гілки влади, відповідно, для широкого 

загалу поняття політика і переговори змішувалися і позначалися словом з 

дурною славою «дипломатія». У демократичних державах відбувається поділ 

між «законодавчим» і «виконавчим» аспектом зовнішніх зносин, відповідно 

зовнішня політика формується урядом і затверджується парламентом, тоді як 

здійснення цієї політики, не залежно від того чи називати його дипломатією чи 

переговорами, належить до повноважень досвідчених професіоналів на 

дипломатичній службі у центральних чи закордонних органах, а отже 

прийняття зовнішньополітичних рішень є відділеним від їх виконання [2, с. 25].  

                                           
*

 Аспірант кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Науковий керівник: д. і. н., проф. Матвієнко В. М. 



25 

 

Натомість, дослідники звертають увагу саме на другу частину 

визначення, а саме на те, що, по-перше, міститься пряма вказівка, що 

дипломатія є державною діяльністю, а відповідно проводиться лише тими 

акторами, які володіють відповідними ознаками державності [3, с. 41], а по-

друге, акцент на мирних засобах. У цьому вбачається певна пов’язаність цього 

аспекту з дефініцією війни К.Клаузевіца: «Війна є ніщо інше, як продовження 

політичних відносин із застосуванням інших засобів» [4, с. 560]. Нікольсон 

вважає, що проводячи таку паралель між дипломатією і війною, Клаузевіц 

заклав традицію визначення дипломатії як засобу здійснення зовнішньої 

політики мирними методами, на противагу війні, яка є другим можливим 

засобом здійснення зовнішньополітичного курсу держави [2, с. 8].  

Якщо розглядати зовнішню політику як загальний курс держави у 

міжнародних відносинах (останнє поняття виступає у ролі середовища 

взаємодій різних акторів, у тому числі держав, тобто є значно ширшим 

поняттям за зовнішню політику), то остання за своїм характером може 

здійснюватися різними методами, в тому числі шляхом військового втручання. 

У цьому основна відмінність та головне призначення дипломатії – вирішувати 

спірні питання міжнародних взаємодій виключно мирним шляхом, 

застосовуючи засоби переговорів, пошуку і досягнення компромісу та 

взаємоприйнятних рішень, укладення міжнародних домовленостей і підписання 

угод з метою запобігання чи врегулювання міжнародних конфліктів тощо [5].  

Дж. Р. Берідж вважає, що ключовим зовнішньополітичним інструментом 

держав є саме дипломатія, яка фізично проявляється через існування 

специфічних дипломатичних інституцій, тобто дипломатичної служби держави. 

Тобто дипломатія є «офіційним каналом комунікації між членами відповідних 

систем різних держав» [6, с. 1]. П. Шарп зазначає, що цей термін має позначати 

«той спосіб, у який належно акредитовані представники суверенів долучаються 

до процесу вироблення і реалізації зовнішньої політики» [7, с. 857]. В цьому 

контексті, Берідж вважає, що дипломатія «дозволяє державам захищати цілі 

своєї зовнішньої політики, не вдаючись до сили, пропаганди або міжнародного 
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права» [8, с. 1]. Головним фактором уникнення війн у міжнародних відносинах 

вважається принцип балансу сил, однак він може бути ціллю, але не 

механізмом зовнішньої політики певної держави. Тому, на думку дослідників 

дипломатії, принцип балансу сил у зовнішній політиці певної держави 

реалізується через дипломатію, а також через міжнародне право [3, с. 24]. 

З іншого боку, закладена Сатоу традиція протиставлення військової і 

дипломатичної взаємодії держав, де дипломатія є більш мирною, а тому, 

кращою альтернативою конфлікту, викликає заперечення деяких дослідників. 

Я. Меліссен вважає, що через такі погляди дипломатія і війна можуть 

помилково розглядатися як взаємовиключні практики, в той час як «у 

реальному житті, ці види діяльності можуть відбуватися одночасно або 

почергово змінювати один одного» [9, с. 16]. По-друге, хоча поняття 

«дипломатія» має на увазі лише невійськові взаємодії держав, однозначно 

назвати таку діяльність більш моральною чи етичною частиною зовнішньої 

політики неможливо. Відомими є ідіоматичні вирази «дипломатія канонерок» 

та «дипломатія долара», які, відповідно, позначають підкріплення власної 

переговорної позиції або погрозою сили, або пропозицією економічної вигоди 

(чи погрозою не надати або позбавити іншу сторону вже наявної вигоди) [10, с. 

33]. А діяльність дипломатичних працівників може супроводжуватися деякими 

неетичними діями: у історії дипломатії ХІХ та ХХ ст. відомі випадки участі 

дипломатів у диверсійній чи підривній діяльності у країні перебування, 

втручання у внутрішні справи інших держав, підкупу, підробки документів, 

шпигунства тощо [2, c. 18]. У нинішні часи ні для кого не є секретом, що велика 

частина дипломатичного персоналу залучена до так званої «білої розвідки» 

(отримання розвідувальних даних із відкритих каналів інформації). В решті 

решт, дипломатія також є обслуговуючою сферою щодо національних інтересів 

держави, які цілком можуть суперечити інтересам інших держав і навіть 

принципам міжнародного співтовариства. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ФРН 

У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 

Науковий аналіз концептуально-теоретичних основ зовнішньої політики 

Німеччини у безпековій сфері являється актуальним завданням в контексті 

розвитку міжнародних відносин в умовах нестабільності. Досліджувана 

проблематика розкриває важливий аспект зовнішньої політики ФРН, дозволяє 

краще зрозуміти мотиви поведінки офіційного Берліна в сучасних міжнародних 

відносинах та дає змогу з більшою достовірністю спрогнозувати подальший 

розвиток безпекової політики Німеччини.  

Безпекові концепції не завжди можуть бути закріпленими на офіційному 

рівні, однак зовнішньополітичні дії держави свідчать про розставлення 

пріоритетів, які спрямовані, насамперед, на забезпечення національної безпеки. 

Невід’ємним складовим елементом, що спонукає до урахування безпекових 

проблем, є стан безпекового середовища Німеччини. В ідеалі, безпекові 

концепції зовнішньої політики Німеччини мають бути відображенням 

німецького підходу щодо вирішення проблем на національному, регіональному 

та міжнародному рівнях. Отже, можна виділити ряд політико-наукових 

концепцій, які дають змогу проаналізувати безпековий вимір зовнішньої 

політики Німеччини, відповідаючи на питання: чому Німеччина проводить ту 

чи іншу зовнішню політику, зокрема, виходячи з міркувань безпеки?  

1. Інтеграція з Заходом. Стратегія інтеграції в євроатлантичні та 

європейські інтеграційні, що отримала назву «подвійного включення» з метою 

забезпечення безпеки і економічного розвитку ФРН, а також участі в 

економічних і військово-політичних інтеграційних процесах в Європі, 

насамперед, задля відновлення територіальної цілісності Німецької держави. 

Таким чином, інтеграція з Заходом стала не лише зовнішньополітичним 
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вибором Німеччини, але й основою забезпечення національної безпеки країни, 

що пояснюється поступовим зростанням ролі колективного способу 

забезпечення безпеки, на відміну від одностороннього. Цей вектор розвитку 

залишається пріоритетним для зовнішньої політики Німеччини і в 

постбіполярний період.  

2. Концепт мирної держави: з німецької землі відходитиме лише мир! 

Так, Німеччина поступово перетворилася з експортера в імпортера, з споживача 

в постачальника безпеки. Парадоксом являється те, що від Німеччини, як 

мирної держави, не відходить загроза, однак небезпека загрожує ФРН.  

3. Концепт безпечного сусідства. «Географічне розширення ЄС на Схід». 

Очевидно, що Німеччина зацікавлена в безпеці та стабільному розвитку на 

сусідстві ЄС, адже від безпосередніх сусідів ФРН загроза не відходить – на 

противагу потенціалу загроз на периферії ЄС. Безпека визначається не лише в 

географічних термінах. Так, розвиток в регіонах на периферії Європи і поза 

зоною європейської безпеки та стабільності має безпосередній вплив на безпеку 

Німеччини [1]. Виходячи з таких міркувань, об’єднана Німеччина проводила 

політику нормалізації спочатку з країнами Центрально-Східної Європи, а 

згодом ця політика поширилась на близьке сусідство, – насамперед, на Східну 

Європу.  

4. Німеччина як «цивільна держава». Ця концепцію у 1990 році в статті на 

Foreign Affairs «Німеччина і Японія: нові цивільні держави»[2] запропонував 

професор Г. Мауль в 1990 році. Німеччина позиціонує себе як «цивільна 

держава» під чим розуміється використання багатосторонніх інституцій і 

економічного співробітництва з метою реалізації зовнішньополітичних цілей, 

уникаючи при цьому використання збройних сил, за винятком окремих 

випадків, що має відбуватися в рамках мультилатерального формату співпраці з 

метою захисту колективних інтересів. Відтак, подібна політика спрямована на 

«цивілізацію» міжнародних відносин шляхом зміцнення міжнародних норм, 

правил та цінностей [3, с. 32].  
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5. Німеччина як «торговельна держава» або Німеччина як «геоекономічна 

сила». Інтерпретації місця і ролі Німеччини в міжнародних відносинах з точки 

зору економічного зростання країни знаходять підтвердження в концептах 

Німеччина «як геоеконономічна сила» та Німеччина «як торговельна держава», 

авторами яких є Р. Роузкранс «Підйом торговельної держави: торгівля і 

завоювання в сучасному світі» (1986) і Е. Люттвак «Від геополітики до 

геоекономіки» (1990). Останній описав новий феномен: в деяких частинах світу 

зменшилась роль військової сили: методи комерції замінили методи військової 

сили [3, с. 40]. Акцент робиться саме на економічну потугу Німеччини, що дає 

змогу політичному керівництву країни закликати до того, що Німеччина має 

взяти на себе більшу відповідальність на світовій арені.   

6. Концепція «мережевої безпеки» або «комплексного (всеохоплюючого) 

підходу». Концепція «мережевої безпеки» або «комплексного має на меті 

ефективне вирішення міжнародних конфліктів, що, в свою чергу, сприяє 

безпеці ФРН. Відтак, цивільні, військові, дипломатичні та інші  ресурси мають 

спрямовуватися на реалізацію важливої мети – забезпечення безпеки. Такий 

підхід вимагає оптимізації зовнішньополітичних та безпекових ресурсів на 

національному, міжнародному та локальному рівнях [4].  

Таким чином, аналіз безпекових концепцій зовнішньої політики 

Німеччини показує, що динаміка розвитку в сфері безпеки посилює роль як 

Німеччини, так і ЄС, як безпекових акторів на міжнародній арені. Наявність 

концепцій, які пояснюють зовнішньополітичну лінію німецького керівництва та 

напрями її реалізації, є відповіддю на внутрішні та зовнішні безпекові 

проблеми. Рівень викликів та загроз в безпековому середовищі детермінують 

особливості реалізації вказаних концепцій. 
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БРЮССЕЛЬСЬКА СТРАТЕГІЯ ТУРЕЧЧИНИ В УМОВАХ 

МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ В ЄВРОПІ 

Сьогодні Європейський Союз зіткнувся з проблемою, яка стала значним 

випробуванням для його цінностей та  принципів. В умовах,  коли тисячі 

біженців із країн Близького Сходу загрожують існуванню об’єднаної Європи, 

вкрай необхідно знайти вихід із ситуації за будь яку ціну. Вирішенням 

проблеми може стати активізація партнерства з Туреччиною – державою, яка 

протягом багатьох років безуспішно стукає в двері ЄС.  

Європейські політики здавна дивились на Турецьку Республіку як на 

парію, присікаючи всі спроби Анкари здобути членство в європейських 

структурах [1]. Втім, міграційна криза змінила ситуацію. Туреччина стає 

ключовою ланкою в процесі її вирішення, а її активне залучення навіть 

відкриває державі двері до вступу до Європейського Союзу в найближчій 

перспективі. 

Практичні аспекти цього питання були обговорені на зустрічі прем’єр-

міністра Туреччини Ахмета Давутоглу з лідерами ЄС в Брюсселі 7 березня 2016 

року. Турецька делегація вразила європейців запропонованою формулою, яка з 

одного боку має запобігти гибелі тисяч сірійців на шляху із полум’я 

громадянської війни, а з іншого – не дати нелегальний міграції знищити 

Шенген (що стало б беззаперечним початком кінця всього процесу 

європейської інтеграції – Г.З.). Турки погодились посилити контроль над 

пересуванням мігрантів в своїй країні та сприяти тому, щоб втікачі від війни 

залишались на території Туреччини (для цього є свої об’єктивні передумови, 

оскільки саме в Туреччині проживає найбільша сирійська діаспора в світі – 

Г.З.). В свою чергу Анкара в якості «компенсації» за допомогу Європі отримує 

додаткові кошти на фінансування вирішення проблеми біженців та визнання 
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власного статусу в якості стратегічного партнера Європейського Союзу [2]. На 

практиці це означає перспективу надання безвізового режиму Туреччині вже 

влітку 2016 року, що в перспективі стає важливим кроком на шляху Туреччини 

до ЄС. 

Фактично прив’язування проблематики міграційної кризи до питання 

приєднання Турецької Республіки до європейських структур, переговори про 

яке тривають вже майже тридцять років і останнім часом суттєво 

загальмувались, можна вважати шантажем з боку Анкари по відношенню до 

Європи. Туреччина вдало скористалась ситуацією, коли без її допомоги 

неможливо вирішити критичну для ЄС проблему, та поставила власні умови, 

які європейці повинні прийняти. 

Така політика дала свої результати. Так, верховне керівництво 

Європейського Союзу вже відзначило важливість проведених в Брюсселі 

переговорів. Було сказано, що сторони досягли згоди стосовно основних 

принципів співробітництва, які будуть розвинуті протягом подальших 

консультацій. Європейські функціонери пообіцяли Туреччині відкрити нові 

глави в переговорах щодо її приєднання до ЄС [3]. Навіть запекліші критики 

турецької політики та супротивники її європейської інтеграції були змушені 

змінити риторику. Керівництво Німеччини в умовах, коли наплив біженців 

загрожує внутрішній стабільності країни, відмовилось від жорсткої позиції 

щодо членства Туреччини в ЄС. Навпаки, Ангела Меркель була вимушена 

визнати, що стабільність Європейського Союзу напряму залежить від 

Туреччини. Формула співпраці, запропонована Давутоглу в Брюсселі, була 

також підтримана Берліном – на думку німців лише Туреччина зможе 

врятувати Європу від великого порочного кола, яке загрожує підірвати єдність 

Європи [4]. 

Результати переговорів в Брюсселі викликають неоднозначну реакцію. 

Об’єктивно оцінюючи ситуацію всередині країни, Туреччину зараз дуже важко 

назвати державою, яка сповідує європейські цінності. Ця країна залишається 

формальною демократією з великими недоліками. В Туреччині не 
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дотримуються прав людини, в державі обмежена свобода друку. Нещодавно 

були здійснені арешти активістів, які виступали в підтримку миру. За гратами 

знаходиться велика кількість турецьких опозиціонерів. Останні події – такі як 

розгін демонстрації жінок, що вийшли на захист своїх прав 6 березня 2016 р. та 

обшуки в редакції газети «Замман» – показують, що турецький уряд не 

збирається змінювати власну політику на більш помірковану. Проблеми є й на 

рівні забезпечення прав національних меншин. Жорсткі дії Туреччини по 

відношенню до курдів є руйнівними в політичному плані та викликають в 

останніх відповідну агресивну реакцію. В результаті на південному сході 

країни вже давно точаться бої між турецькою армією та курдськими 

угрупованнями. Всі ці проблеми та недоліки зовсім не відповідають 

принципам, які лежать в основі самоідентифікації Європейського Союзу. Стиль 

управління президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоана стає все більш 

авторитарним та є несумісним з членством в ЄС.   

Разом з тим варто відзначити, що Туреччина прийняла до себе таку 

кількість біженців з Сирії, яка мала б викликати почуття сорому в багатьох 

європейських лідерів. За таких умов, якщо європейці все ще розглядають 

гуманність в якості провідної цінності, варто погодитись з твердженням, що 

Турецька Республіка вже давно веде себе більш по-європейські, ніж деякі 

поважні представники європейської спільноти [5].  

Аналізуючи вищесказане ми погоджуємось з твердженням, що турецька 

влада досягла значних успіхів на переговорах в Брюсселі. Вона 

продемонструвала власному народу, що може впливати на Європу, а лідер 

держави, яким би авторитарним його не вважали європейці, все ще залишається 

прийнятним для ЄС в якості партнера. Безперечно, Туреччина буде потрібна 

Європі – як в сфері вирішення міграційної кризи, так і в процесі 

антитерористичної боротьби. Без її допомоги Європу чекає відмова від 

принципів безвізового режиму Шенгенської зони, який призведе в перспективі 

до падіння всього інституту європейської інтеграції.  
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Втім, формат такого партнерства сам по собі стає випробуванням для 

європейців. Вони повинні або наполягати на дотриманні базових прав людини в 

Туреччині, або безмовно прийняти турецькі умови гри. Останнє створює 

небезпечний прецедент, який загрожує ЄС не менш ніж крах Шенгену – його 

фундаменту: в умовах, коли європейські принципи стають предметом торгу, 

авторитет європейських інституцій зменшиться, а їх привабливість в якості 

яскравого орієнтира для всіх інших країн потьмяніє.  Лише збалансований та 

комплексний підхід до цієї проблеми, заснований на всебічному аналізі даних, а 

не на намаганні досягнути короткострокових успіхів, зможе врятувати Європу 

від краху.  
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«ВЕЛИКА ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ» І «НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ»: 

СУЧАСНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ США 

ЩОДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ 

У березні 2005 року в Сполучених Штатах відомим вченим та експертом з 

країн Центральної Азії Фредеріком Старром була розроблена концепція 

«Партнерство Великої Центральної Азії для Афганістану та його сусідів», що 

була опублікована Спільним трансатлантичним центром досліджень і політики 

Університету Дж. Гопкінса. Автор пропонує великий і детально пророблений 

план політики США в Центральній Азії для подальшого становлення в регіоні 

основ демократії і економічного зростання. 

Вважаю важливим проаналізувати завдання, запропоновані цією 

концепцією. 

По-перше, завданням концепції є створення нового інтеграційного 

об'єднання. На думку автора, успіхи в Афганістані відкривають величезні 

можливості – не тільки для самого Афганістану, а й для всієї Центральної Азії. 

Сполучені Штати мають шанс сприяти тому, щоб Афганістан і регіон в цілому 

перетворилися на безпечну зону суверенних держав, які зробили вибір на 

користь ефективної ринкової економіки та відкритих систем державного 

управління. Засобом для досягнення цієї мети послужить створення 

регіонального форуму Партнерство по співробітництву і розвитку Великої 

Центральної Азії, у завдання якого увійдуть планування, координація та 

здійснення цілої низки програм, розроблених в США [1]. Виникнення подібної 

зони співробітництва, яка стримує екстремістські сили і виступає в якості 

привабливої моделі для інших країн, що розвиваються, можуть принести 

серйозні вигоди як самому регіону, так і Сполученим Штатам. 
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Друге – реорганізація структури державних органів США. В роботі Ф. 

Старра була озвучена проблема державних відомств США в контексті 

регіональних зовнішньополітичних завдань: «Географічний перерозподіл 

всередині деяких інститутів США перешкоджає виникненню зони «Великої 

Центральної Азії», ядром якої є Афганістан. Так, зокрема, в Міністерстві 

оборони і в Державному департаменті п'ять колишніх російських республік 

Центральної Азії згруповані разом з Росією під назвою Євразія, в той час як 

Афганістан знаходиться в відділі Південна Азія. Такий розподіл робить 

практично неможливим для урядових інститутів США усвідомити багато 

спільних інтересів держав регіону, і, більш того, не дозволяє робити аналіз 

найбільш вигідних відносин між країнами Великої Центральної Азії і їх 

багатьма регіональними сусідами» [1]. 

Після візитів до центральноазійських країн Державного секретаря К. 

Райс, відділ Державного департаменту, що займався питаннями Південної Азії 

(створений в 1992 році), був реорганізований в першій половині січня 2006 

року, щоб включати в свою зону відповідальності держави колишньої 

радянської Середньої Азії [2]. 

Третє завдання – демократизація регіону. Зусилля США з підтримки 

демократичних інститутів і практик повинні плануватися і підноситися таким 

чином, щоб країни-учасниці бачили в них не загрози, а можливості. Автор 

наголошує, що у Центральній Азії не існує швидких шляхів до демократії. 

Демократію не можна побудувати за відсутності інших ключових реформ, 

особливо на місцевому рівні, а останні можливі тільки в результаті терплячої 

роботи з іншими урядами [1]. Численні міжнародні організації, що 

функціонують у країнах Центральної Азії, які фактично підконтрольні 

Вашингтону, все глибше втягуються у внутрішні справи країн регіону, 

намагаючись реінтегрувати соціальний устрій держав на демократичні 

стандарти заходу.  

Четверте – народна дипломатія. На думку Ф. Старра, заходи з просування 

ідей «народної дипломатії» будуть сприяти розумінню місцевим населенням 
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намірів та фундаментальних цінностей США, що лежать в основі концепції 

«Велика Центральна Азія». Стверджується, що «початок народної дипломатії 

має бути покладений шляхом поширення американських культурних центрів 

(під назвою «Куточок Америки»)» [1]. Саме просування ідей народної 

дипломатії повинні служити, на думку Вашингтона, мостами трансформації 

країн Центральної Азії в бік перетворень.  

П’яте – економічний розвиток. Концепція Великої Центральної Азії 

велику увагу приділяє економічному аспекту. Ключовим напрямком для 

розвитку регіону є торгівля, що, в свою чергу, вимагає поліпшення стану справ 

у сфері транспорту. Сучасна політика США спрямована на підтримку проектів 

з економічної інтеграції і «акселерації» спроб зближення з країнами регіону [3]. 

В даний час концепція Велика Центральна Азія, висунута науковим 

співтовариством США отримала політичну назву – «Новий Шовковий шлях», 

проголошена в 2011 році Державним секретарем США Гілларі Клінтон [4]. 

Основні цілі даної концепції є незмінними в порівнянні з Великою 

Центральною Азією, а саме – створення мережі економічних і транзитних 

зв'язків, яка покрила б Центральну і Південну Азію, і центром якої має стати 

Афганістан. 

Таким чином, з огляду на соціальні проблеми регіону, простежується 

тенденція наповнення новим змістом відносин з країнами регіону, в яких 

акцент з військово-технічного співробітництва зміщується в бік розширення 

взаємодії в соціально-економічній сфері. Успіх реалізації концепцій залежить 

від того, наскільки вони будуть адаптовані до сучасних реалій держав регіону і 

кон'юнктурних інтересів керівництв цих країн. 
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КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ У КОНТЕКСТІ ВТРАТИ 

ДЕРЖАВОЮ ДІЄЗДАТНОСТІ 

Суверенітет забезпечує рівень передбачуваності у міжнародних 

відносинах – суверенні держави принаймні юридично вважаються рівними 

незалежно від розміру їх території чи ВВП. Принцип «суверенної рівності» 

держав закріплено статтею 2 (1) Статуту ООН, у якій зазначається: 

«Організація заснована на принципі суверенної рівності всіх її членів» [1]. 

Похідним і невід’ємним від принципу суверенної рівності є принцип 

невтручання у суверенітет іншої держави, зокрема «... ніщо в даному Статуті не 

надає Організації Об’єднаних Націй права на втручання у справи, що входять 

до внутрішньої компетенції держави в її територіальних межах» [1]. Однак, 

автори Статуту ООН уникають надання дефініції поняття «суверенітет», що 

відкриває поле для тлумачення концепції відповідно до політичних цілей.  

Внутрішній суверенітет, як стверджує відомий експерт з питань 

суверенітету Стівен Краснер, полягає в тому, що державна влада визначає 

правила, за яких мають існувати усі члени її суспільства, а також є здатною в 

тій чи іншій мірі гарантувати дотримання цих правил. Успішна реалізація 

внутрішнього суверенітету передбачає збереження державою монополії над 

застосуванням легітимного насилля та контролю за територією [2, c. 88]. 

Зовнішній або юридичний суверенітет є інструментом підтвердження 

незалежності та правосуб’єктності держави на міжнародній арені [3, c. 142]. 

Професор політології та права Університету Вейна (США) Бред Рот стверджує, 

що суверенітет є «юридичним атрибутом територіально обмеженої політичної 

спільноти, яка користується повним членством у міжнародній системі», тому 

він «належить не конкретному урядовому апарату, а «державі» в абстрактній 

формі» [4, c. 1023]. Логічним висновком у контексті даного твердження є те, що 
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суверенітет притаманний лише утворенню, яке містить в собі усі елементи для 

здобуття державності, зазначені в Конвенції Монтевідео, і тому не стосується 

виключно будь-якого окремого елементу – наприклад уряду чи ефективного 

управління [5]. Науковець зазначає, що «визнана реалізація суверенітету є 

діяльністю, що юридично приписана волі постійного населення встановленої 

території в цілому», однак з’ясувати волевиявлення народу за відсутності 

ефективно функціонуючого представницького уряду практично неможливо.  

У спробі заповнити нормативні прогалини у домінуючій системі 

міжнародна спільнота модифікує підходи до застосування правових концепцій 

як суверенітет, коли має справу з недієздатними державами. За словами Б. 

Фассбендера, «суверенітет перебуває у процесі прогресивної ерозії в мірі 

встановлення більших обмежень на свободу дії держав..., обумовлених 

глобальною зміною у сприйнятті, яким має бути правильний баланс між 

інтересами індивідуальних держав та інтересами людства як такого» [6, c. 112]. 

Ця тенденція стала особливо помітною у період після терористичних 

актів 11 вересня 2001 р. – під егідою війни з терором норма суверенітету стала 

об’єктом суттєвих змін. Створена у грудні 2001 р. Міжнародна Комісія з 

інтервенцій та державного суверенітету у своїй доповіді «Обов’язок захистити» 

розширила поняття суверенітету з виключного права держави до 

«відповідальності», яка має дотримуватися державою і поділятися іншими 

членами міжнародної спільноти, якщо держава не здійснює свій обов’язок – 

забезпечувати добробут її населення [7, c. 278]. Професор міжнародного права 

Столичного університету у Денвері (США) Емі Екерт вважає концептуальний 

перегляд ключового принципу Вестфальської моделі міжнародних відносин 

слушним, адже, на її думку, суверенітет означає не тільки право діяти 

автономно, але зобов’язання: «Суверенітет є соціальним контрактом... 

Поступово міжнародне право визнає, що уряди отримують свою владу зі згоди 

тих, ким вони управляють» [8, c. 50].  

На практиці стосовно держав, яких було визнано недієздатними, була 

сформована думка, що зовнішній суверенітет можна втратити, утримати, 
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передати та відновити залежно від наявності і легітимності центрального уряду 

та державних установ. Практика позбавлення та відновлення зовнішнього 

суверенітету недієздатних держав була започаткована ще до подій 9/11 і 

розгортання війни з терором і пов’язана з колапсом державної системи в 

Сомалі. З початку громадянської війни у 1991 році і до формування першого 

перехідного національного уряду у 2002 році Сомалі була об’єктом близько 

двадцяти резолюцій Ради Безпеки ООН. Аналіз тексту резолюцій свідчить, що 

декілька разів «зовнішній суверенітет» держави було відкликано та повернено 

РБ ООН залежно від сприйняття міжнародним співтовариством перспектив 

відновлення влади центрального уряду в країні.  

Міжнародне визнання зовнішнього суверенітету у більшості випадків має 

за умову існування уряду, а не держави [9, c. 14]. Певною мірою феномен 

недієздатних держав у міжнародній системі підкреслює особливо складний 

взаємозв’язок між внутрішнім і зовнішнім суверенітетом, адже у більшості 

випадків втрата внутрішнього суверенітету з будь-яких причин стає предтечею 

для втрати зовнішнього суверенітету в очах міжнародної спільноти. У рамках 

Вестфальського світопорядку держава як ключова системо утворююча одиниця 

не може зазнати колапсу, що автоматично означатиме колапс усього 

міжнародно-політичного устрою. Політичний ярлик «недієздатної держави» 

тому застосовується на позначення краху функціонування не держави як форми 

політичної організації (як було розглянуто вище в аналізі суб’єктності таких 

акторів), а уряду та його допоміжних інститутів. Коли це трапляється, як в 

Сомалі, Афганістані та Іраку, внутрішній та зовнішній суверенітет уряду 

вважається втраченим або принаймні суттєво ослабленим. Реалізація принципу 

невтручання у таких умовах стає більш комплексною, що відкриває вікно 

можливості для диверсифікації винятків для застосування сили в межах 

концепції jus ad bellum. Більш того, тенденція використовувати термін 

«недієздатна держава» щодо окремих неефективно функціонуючих держав, що 

становлять певний інтерес для ключових акторів міжнародної системи [10, c. 

425], відображає вибірковість у сприйнятті ерозії суверенітету.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ 

Саудівська Аравія – батьківщина ісламу. Ісламський чинник в цій країні 

робить помітний вплив на формування зовнішньополітичних поглядів. 

Отримавши у своє розпорядження величезні фінансові кошти, Саудівська 

Аравія змогла надавати матеріальну і фінансову підтримку іншим ісламським 

державам і різного роду ісламським рухам, у тому числі за межами 

мусульманського світу, вести активну роботу по пропаганді ідей ісламізму в 

інших країнах. 

Незважаючи на переважаючу тенденцію секуляризації суспільно-

політичних процесів у світі, аналіз релігії, її впливу на соціальне, політичне і 

духовне життя суспільства залишається одним з важливих напрямів сучасної 

науки, у тому числі політичної, що й визначає актуальність цього дослідження і 

ставить його мету. Без урахування релігійного чинника часто неможливо 

глибоко пізнати і передбачати багато складних політичних процесів. 

Як і будь-яка інша релігія, іслам має свою священну історію, яка хоча і є 

багато в чому зборами міфів і легенд, з’являється у свідомості вірянина як 

реальність і впливає на сприйняття ним навколишнього світу [1, с. 117]. Вплив 

ісламу на процес ухвалення політичних рішень сприяє орієнтації на практичну 

діяльність. Також, наслідування релігійних постулатів розглядається як засіб, 

здатний забезпечити захист від грізних викликів сучасного світу, в час 

глобалізації. 

На методологічному рівні сутність державності Саудівської Аравії не 

можливо пояснити як константу із змінними елементами, або як сукупність 

змінних з елементом константи. Пояснюючи сутність зовнішньої політики 

Саудівської Аравії на початку 21 століття варто враховувати її елементи 
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послідовності, зміни що на них впливають, константи та змінні, а найбільш 

важливим є врахування зв’язків між цими всіма елементами. Священна ж книга 

мусульман і Сунна виступають «вищою інстанцією» по відношенню до будь-

якого законодавчого акту країни [2, с. 17].  

Улеми грають унікальну роль в забезпеченні легітимності саудівської 

влади, а також є найважливішим інструментом громадської мобілізації, форма 

якої визначається поточними обставинами розвитку країни або міжнародним 

сценарієм [3, с. 141].  Зв'язок між цими двома складовими показує нам ключову 

характеристику Саудівської правової системи. 

На внутрішньому рівні улеми завжди були і є головною опорною силою 

для Саудівської династії. На практиці, якщо члени королівської родини 

збігаються в політичних поглядах з улемами, то при цьому відсоток 

суспільного непогодження з такими рішеннями є мізерним. Тому такий 

принцип політичного буття КСА став гарантією стабільності протягом останніх 

75 років існування, але стабільність не передбачає елементів демократії. 

Загалом слово «демократія» не прийнято вживати в Саудівській Аравії. Навіть 

освітянська еліта з прозахідними поглядами, що відстоювали в своїх вченнях 

принципи демократичного життя США та Європи як ідеалів існування 

ліберальної демократії, не ставлять собі за мету сприяти втіленню таких 

ліберальних елементів в житті Саудівської Аравії, оскільки тут має місце 

перевага принципів релігії та ваххабізму, що ставлять собі за мету дотримання 

законів ісламу. У контексті ж зовнішньої політики, що проводиться державою, 

це означає, що обидві ці групи єдині в тому, щоб заохочувати «прагнення 

держави сприяти реалізації надій арабської і ісламської нації на досягнення нею 

солідарності і одностайності, а також зміцнення її стосунків з дружніми 

державами» [4, с. 10]. 

Такий принцип як послідовність в Саудівській Аравії суперечить сам 

собі, оскільки традиційно так склалося, що королівська сім’я покладається на 

улем у вирішенні питань внутрішньої політики і правового процесу та на США 

в питаннях міжнародної безпеки. Однак серія атак терористів Аль Каїди, що 
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накрила  Сполучені Штаті та реакції світових ЗМІ і дипломатії на ці події 

негативно вплинули на відносини цих двох країн. Для королівської сім’ї стало 

неможливо продовжувати вести лояльну політику відносно цих двох своїх 

союзників. З цього приводу один з науковців зазначив: «Саудівський престол 

тепер не може мати одночасно добрі відносини з цими своїми союзниками…і 

тому… вони надали перевагу західному світу по відношенню до Ваххабізму» 

[5, с. 1]. 

Саудівська Аравія була створена однією людиною, названа на честь його 

роду, та завжди була і є під керівництвом його нащадків. Цей факт можна чітко 

побачити під час історичного аналізу політичного життя цієї країни де все 

зводиться до результату «все в сім’ю» [6, с. 2]. Основним принципом яким 

керується сім’я що править КСА та на чию честь ця країна отримала свою назву 

є такий  що будь-якого роду публічна опозиція є початком соціального розколу, 

що може підірвати авторитет лідера, верховного правителя, правомірність 

режиму правління (а саме право що пожиттєво дає владу королівській сім’ї) та 

цілісність всієї держави. Тому поняття поваги та відданості своєму правителю є 

не лише традицією ваххабістсько-ісламського буття але й основною стратегією 

до якої притримуються всі члени правлячої сім’ї і схиляють до цього свій 

народ.  

КСА, в наш час глобалізації, вдалося поєднати в собі два типи суспільств: 

з однієї сторони це прихильники традицій, улеми, які підтримують імідж 

королівської сім'ї та експортери нафти та імпортери зброї які дають гарантії 

державі в постійному надходженні в бюджет нафтодоларів та впевненість в 

регіональній безпеці [7, с. 1]. Таким чином, для саудівської династії буде 

великою жертвою якщо доведеться обирати між одним із цих двох своїх 

складових, улемами або США. Однак якщо такий вибір стане перед 

керівництвом держави то рішення матиме форму консенсусу задля подальшого 

дотримання такого балансу. І в принципі це ми спостерігали після подій, що 

відбулися 11 вересня.  
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Іншими словами, сучасні міжусобні конфлікти в зовнішній політиці 

Саудівської Аравії це є сукупність зв’язків між константами та змінними. Такі 

елементи, які впливають на зміни в поведінці КСА, створюються на трьох 

рівнях: глобальному, регіональному та внутрішньому. На глобальному, КСА 

зіштовхнулося з проблемою тиску з боку США після терористичних атак на 

Всесвітні торгівельні центри 11 вересня 2001 року. Ці теракти стали 

каталізатором ряду швидких та ефектних дипломатичних і медіа ударів по 

Саудівські Аравії з боку їх західного союзника, США. Лише за день до цих 

подій, ще не було жодного сумніву, в тому що Сполучені Штати були на порозі 

застосування військової сили в рамках виснажливої «хрестової ходи» проти 

всіх своїх ворогів «дядька Сема», як це натхненно закидав Президент Джордж 

Буш молодший. 

На регіональному рівні, постійні безлади в регіоні Близького Сходу не є 

новим явищем, але на сьогодні з огляду на зростаючі напруження в 

Афганістані, Ірані, Палестині, Іраку, Лівані, Сомалі та Судані поставило 

керівництво КСУ перед можливим варіантом виникнення регіональної кризи. 

Тому для королівської родини залишається дотримуватися вектору 

стримування в своїй  регіональній політиці, але при цьому працюючи в унісон з 

керівництвами інших держав для визначення подальшої долі регіону або ж як 

варіант ще можливо для СА приймати участь в житті регіону шляхом 

використання свого релігійного впливу та монетарної політики, що дасть змогу 

сформувати певну сферу впливу в регіоні. 
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Приймак Б. І.
 *
 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ ПІД ЧАС 

УРЯДУВАННЯ АНГЕЛИ МЕРКЕЛЬ 

Східноєвропейський напрямок традиційно є одним з пріоритетних у 

зовнішній політиці Німеччини. Регіон зазнав істотного німецького впливу у 

різних вимірах – політичному, економічному, культурному, соціальному тощо. 

ХІХ ст. визначене першими спробами німецьких інтелектуалів 

концептуалізувати цей напрям  зовнішньої політики, що породило одні з 

перших концепцій європейської єдності. Тривалий час він розглядався як 

простір для німецької експансії [1, с. 175–176]. 

Регіон має виключне значення для Німеччини, відносини з нею є 

взаємовигідними для східноєвропейських країн і більшість з них орієнтовані 

саме на їх розвиток, незважаючи на складну історію взаємин. Вони 

представляють собою для ФРН величезний ринок збуту, водночас слугуючи 

джерелом постачання цінних ресурсів, насамперед енергоносіїв, та дешевої й 

висококваліфікованої робочої сили [2, с. 165]. Відіграє він і ключову роль у 

німецькій безпековій стратегії, зі все більшим зростанням ролі ФРН у якості 

неформального лідера ЄС. 

У контексті Євросоюзу, ключовим партнером Німеччини у регіоні є 

Польща. Ці двосторонні відносини відіграють вкрай важливу роль не лише для 

німецької національної дипломатії, але й для подальшого розвитку ЄС. Дані 

відносини дещо нагадують франко-німецькі: в обох випадках примирення 

Німеччини з двома історичними ворогами утворило основи для поглиблення 

європейських інтеграційних процесів. Франко-німецьке примирення створило 

основу для створення Європейського об’єднання вугілля та сталі, 

Європейського економічного співтовариства та, зрештою, ЄС. Німецько-

польське ж примирення відкрило шлях до розширення ЄС на схід. Недаремно 
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Німеччина і ці дві країни об’єднані форматом Веймарського трикутника, що 

утворює своєрідний опірний стрижень Євросоюзу. Німецько-польські 

відносини продовжують набирати ще більшого значення зі зростанням 

політичної ваги та ролі Польщі як самостійного гравця як всередині ЄС, так і на 

зовнішньополітичній арені [3, с. 261-262]. Польща відіграє роль неформального 

лідера східноєвропейських країн-членів ЄС і є лобістом подальшого 

розширення ЄС у східному напрямку [4]. Це, а також традиційно напружені 

відносини з Росією, входять у протиріччя з основними інтересами Німеччини у 

регіоні, проте обидві країни продовжують активно співпрацювати, вміло 

знаходячи компроміси.  

Незважаючи на давню історію відносин, Україні довгий час відводилася 

другорядна роль у німецькій східноєвропейській політиці. Українсько-німецькі 

відносини знаходилися у тіні німецько-російських. Це призводило до 

непослідовності у розбудові німецької стратегії щодо України та її євро- та 

євроатлантичних прагнень. Іншою причиною є певний дуалізм зовнішньої 

політики Німеччини – як національної держави з одного боку, а з іншого – як 

неформального лідера ЄС, найвпливовішої країни цього об’єднання, чия 

зовнішня політика певною мірою впливає і на загальноєвропейську. Як 

неформальний лідер ЄС ФРН бажає посилення цієї організації, у тому числі й 

шляхом розширення та залучення до неї нових держав. Але виходячи з тих 

самих позицій вона не може допустити входження до ЄС економічно слабких 

та політично нестабільних держав, що заслабить організацію. Такої ж думки 

притримується й національна німецька зовнішня політика, оскільки збільшення 

кількості слабких економік в ЄС збільшить навантаження на економіку ФРН. З 

одного боку це надовго відтерміновує вступ України до ЄС і НАТО, але 

водночас ситуація може змінитися на краще внаслідок позитивних змін в 

Україні.  

Головним чином Україна цікавить Німеччину як шлях транзиту 

енергоносіїв. Газові суперечки з Росією 2005 – 2006 та 2008 – 2009 рр.  посіяли 

сумніви у надійності України як транзитера. Проте разом з посиленням 
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російської енергетичної монополії та пошуками шляхів диверсифікації джерел 

постачання енергоносіїв ці питання виходять на перший план у німецько-

українських відносинах через спільність інтересів обох країн. Наразі Німеччина 

розглядає модернізацію української ГТС та участь у її управлінні як один з 

основних шляхів позбавлення від російського газового диктату, а технологічне 

співробітництво у галузі енергозбереження робить цей напрям двосторонніх 

відносин дуже перспективним [5]. 

Загалом, А. Меркель у своїй зовнішній політиці стосовно країн регіону 

Східної Європи продовжила тенденції, закладені попередніми урядами. Проте, 

саме під  час її канцлерства можна побачити поступовий й, слід сказати, 

вимушений відхід від концептуальних основ німецької східноєвропейської 

політики закладених за часів В. Брандта, які з тих пір залишалися незмінними 

[6, с. 108–116]. Німеччина зіткнулася з новими зовнішньополітичними реаліями 

і викликами, адекватна відповідь на які потребувала принципових змін у 

політиці щодо регіону. Змінилася сама роль Федеративної республіки на 

світовій арені [7]. З другорядної європейської країни вона перетворилася на 

одну з великих держав, а завдяки членству у ЄС, Німеччина, зрештою, втілила 

мирним шляхом у життя те, що їй не вдалося у двох світових війнах – стати 

лідером об’єднаної Європи.  

Іншим значним зовнішньополітичним викликом є агресивна політика 

Росії, кульмінацією якої стали анексія Криму та агресія на Сході України. 

Старий принцип брандтівської східної політики стосовно визнання сфер 

впливу, який й донині значною мірою є визначальним для німецької 

дипломатії, у сучасних умовах перетворився на відвертий анахронізм, оскільки 

на відміну від СРСР, який був зацікавлений у збереженні стабільності 

міжнародної системи та своєї сфери впливу, сучасна Росія намагається змінити 

систему на свою користь та розширити сферу свого впливу. З початку другого 

десятиліття ХХІ ст. у німецькій східноєвропейській політиці починаються 

окремі принципові зміни, і можна припустити, що сучасні події прискорять цей 

процес [8].  
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Отже, зовнішня політика Німеччини, як в цілому, так і по відношенню до 

регіону Східної Європи є дуже складним явищем. Під час канцлерства Меркель 

намітилися істотні зміни у основоположних принципах політики щодо цього 

регіону, що продовжуються і зараз. Також можна відзначити, що за умов 

відсутності сильних політичних супротивників всередині Німеччини, А. 

Меркель, ще протягом довгого часу буде здійснювати визначальний вплив на 

зовнішню політику Німеччини. 
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Сенюк Ю. 

 

МІГРАЦІЙНА КРИЗА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

На сучасному етапі суспільного розвитку спостерігається найбільший 

наплив мігрантів в  Європу з часів Другої світової війни. Хоча міграційна криза 

є радше глобальною гуманітарною проблемою, а не регіональною 

європейською, саме Європу мігранти та біженці  визначають своєю основною 

дестинацією. У 2015 році туди прибуло більше 1 мільйона осіб, а від початку 

2016 року – 149 тисяч [1]. Цей процес спричинив появу нових соціальних, 

політичних та економічних викликів для європейської спільноти. Адже особи, 

які шукають притулку, є тягарем для економічного та інфраструктурного 

потенціалу багатьох держав, а етнічне розмаїття, яке вони спричинюють, 

підсилене культурними та релігійними чинниками, призводить до зменшення 

рівня солідарності між європейськими країнами [2]. Відтак у руслі цієї 

тенденції зазнають трансформації не лише напрямки основних спільних 

політик Європейського Союзу (зокрема політика відкритих внутрішніх 

кордонів) [3], але й  активізуються дебати щодо питань природи ЄС та 

фундаментальної ідеї його створення. Це призводить до кризи європейської 

колективної соціальної ідентичності, що ставить під загрозу розвиток 

інтеграційного об’єднання. 

Cоціалконструктивізм, будучи новою парадигмою у теорії міжнародних 

відносин, вперше зміщує акцент на дослідження ідентичності суб’єктів світової 

політики.  Представники цього напрямку вважають, що ідейні конструкції 

формують соціальну ідентичність агентів міжнародного середовища, яка 

визначає їхні інтереси та стратегію поведінки. Ідентичність суб’єктів 

виробляється з процесом самоусвідомлення та постійно змінюється внаслідок 
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соціальної взаємодії через опозиційну логіку «ми-вони» у відносинах з носіями 

контрідентичності.  

Засновник соціалконструктивізму А. Вендт виділяє 4 види ідентичності: 

корпоративна, типова, рольова та колективна (проявляється в разі ідентифікації 

держави з спільнотою інших шляхом взаємодій на міжнародному рівні) [4]. До 

них варто додати іманентну ідентичність, яка включає особливості 

позиціонування державою себе на міжнародній арені, включно з її власними 

уявленнями про цілі та завдання, що є похідними від внутрішніх ознак та 

виокремлює з поміж інших держав через властиві лише їй особливості [5]. Ці 

види ідентичностей властиві кожній державі але вони наділені суб'єктивним 

характером, внаслідок чого трансформація однієї з них у порівнянні до інших 

має різну динаміку. Враховуючи вищенаведене, кризу європейської 

колективної соціальної ідентичності, можна трактувати як відсутність 

достатнього рівня реінтерпретації іманентних ідентичностей в окремих 

учасників інтеграційного об’єднання. Адже якщо рівень реінтерпретації 

іманентної ідентичності не задовольняє умови інтеграції хоча б у однієї зі 

сторін взаємодії, вона сповільнюється, а колективна ідентичність зазнає кризи. 

Цей процес може бути унаочнений на прикладі умовного поділу членів 

ЄС на «старі, західні / нові, східні» щодо вирішення міграційного питання. 

Більшість серед «старих» членів ЄС розглядають міграційну кризу як перевірку 

європейської єдності та цінностей, а «нові» - як загрозу безпеці та розвитку. 

Зокрема, країни Вишеградської четвірки відстоюють ідею «Фортеці Європи» на 

противагу постмодерним, посттериторіальним принципам, яких намагаються 

дотримуватись інші країни-члени ЄС [6]. Криза європейської колективної 

ідентичності зумовлена страхом перед мусульманськими іммігрантами і 

потоком сирійських біженців, які є носіями контрідентичності та здатні 

негативно вплинути на демографію і культуру  країн Європейського Союзу [7]. 

У країнах Центрально-Східної Європи також спостерігається поширення 

тенденції збільшення прихильників євроскептицизму і консерваторів при владі, 

а, отже, ініціація процесу перегляду напрямків інтеграційної політики. Це 
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пояснюється відсутністю відповідальності за всю динаміку інтеграційного 

процесу, а також не готовністю до подолання потенційної кризи. Тому 

міжнародні суб'єкти, учасники європейських інтеграційних взаємодій, тяжіють 

радше відмовитись від європейської колективної ідентичності і зосередитися 

тільки на досягненні тих цілей, які узгоджуються з їхньою іманентною 

ідентичністю.  

Різна динаміка трансформації іманентної ідентичності, у порівнянні з 

колективною ідентичністю, зумовлена тим, що у процесі приєднання та 

перебування нових членів у Європейському Союзі, першочергового значення 

надавали вирішенню економічних та політичних проблем, а не дискусіям про 

сумісність ідентичності країни-новачка з існуючою колективною європейською 

соціальною ідентичністю, яка була сформована внаслідок домінування  

Західної Європи.  

Отже, нові виклики перед європейською спільнотою не заохочують 

почуття європейського патріотизму, яке засноване на загальній колективної 

ідентичності, а радше підвищують цінність іманентної ідентичності. Тому 

існування європейського об’єднання перебуває під загрозою. Європейський 

Союз зможе впоратися зі своїми внутрішніми та зовнішніми  кризами лише за 

умови збереження єдності. Тому необхідно налагодити діалог та знайти 

компроміс між країнами-учасниками об’єднання. Це надасть нові можливості 

для розвитку співробітництва, а також формуванння стратегії подолання кризи.  
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НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ГУМАНІТАРИЗМУ ПРИ 

ЗДІЙСНЕННІ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Оскільки не існує єдиного міжнародно-правового документу, що 

регламентує здійснення гуманітарної діяльності, гуманітарні принципи 

становлять основу для детермінування сутності гуманітарної діяльності та 

покликані обслуговувати гуманітарну діяльність у практичному полі її 

реалізації.  До гуманітарних принципів відносять принципи гуманності, 

неупередженості, нейтралітету, незалежності та добровільності.  

Принцип добровільності передбачає наявність доброї волі від організації 

чи держави для здійснення гуманітарної діяльності на своїй території  та 

неможливість нав’язування  будь-кому необхідності здійснювати гуманітарну 

діяльність проти власного бажання [1, с. 34]. Порушуючи принцип 

добровільності, держави чи міжнародні організації автоматично порушується 

суверенітет постраждалої держави. Контроверсійна доктрина гуманітарної 

інтервенції напряму порушує принцип добровільності,проте у контексті 

подолання наслідків стихійних лих доктрина гуманітарної інтервенції не 

застосовується.  

Принцип неупередженості у широкому сенсі означає, що гуманітарна 

допомога має надаватися виключно відповідно і пропорційно до потреб 

постраждалого населення і рівня руйнації і ні в якому разі рішення про надання 

гуманітарної допомоги тим чи іншим групам чи категоріям населення не 

повинне прийматися на основі будь – яких ознак чи певних характеристик, 

таких як: раса, релігія, стать і т. п. і тим більше власних суджень гуманітарних 

працівників з проводу того, хто винен у гуманітарних кризах. 

У свою чергу принцип неупередженості складається з наступних 

лементів: принципу недискримінації, принципу пропорційності та принципу 
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недопустимості власних суджень при здійсненні гуманітарної діяльності [2, с. 

134] 

Якщо міжнародне співтовариство виділяє ресурси на гуманітарні цілі 

керуючись не тільки потребами населення, а іншими факторами, як наприклад 

після цунамі в Індійському океані у 2004 році, коли з огляду на масовану 

кампанію у ЗМІ та регулярному висвітленню подій у постраждалих країнах, 

було виділено занадто багато коштів для ліквідації наслідків цунамі, в 

результаті  інші країни та регіони, які в той час як так само  переживали 

гуманітарні катастрофи, що не були на стільки широко відомі загалу, 

залишилися без належного фінансування. Недотриманні принципу 

неупередженості підриває довіру до гуманітарних організацій, як наприклад,  

внаслідок пріоритету порятунку іноземців, і в першу чергу членів Місії ООН зі 

стабілізації , довіра у місцевого населення до гуманітарних акторів значно 

впала. Особливо гострі наслідки мають недотримання принципу 

неупередженості у країнах, де точаться громадянські війні чи наявні конфлікти 

між різними етнічними чи релігійними групами. У ході гуманітарної операції з 

подолання наслідків цунамі у 2004 році на Шрі Ланці таміли неодноразово 

скаржилися на те, що отримують менше допомоги, ніж сінгалійці, що 

відповідно мало політичні наслідки та сприяло поновленню громадянського 

конфлікту. 

Принцип гуманності означає, що головним пріоритетом при здійсненні 

гуманітарної діяльності  виступає людське життя та гідність і лише ці фактори 

мають визначати напрями  та масштаби гуманітарної допомоги[3, с. 576].  

Порушення принципу гуманності призводить до зниження ефективності 

гуманітарних операцій та порятунку меншої кількості людських життів.  

Принцип нейтралітету полягає у неможливості приймати будь-яку 

сторону у конфлікті при здійсненні гуманітарної діяльності [4, с. 87]. У випадку 

недотримання принципу нейтралітету, коли гуманітарний актор надає 

гуманітарну допомогу певній стороні у більшій мірі чи відверто виражає власну 

позицію підтримки однієї із сторін та осуджує дії іншої, то співробітники 
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гуманітарних організацій можуть стати цілями для нападу для однієї із сторін 

конфлікту. Окрім того, порушуючи принцип нейтралітету, гуманітарні 

працівники матимуть проблеми з доступом до постраждалих районів. 

Недотримання принципу незалежності, що полягає в автономії 

гуманітарних цілей від політичних, економічних, військових цілей, призводить 

до того, що гуманітарна діяльність можу бути використана для реалізації 

зовнішньополітичних цілей та національних інтересів інших держав,що може 

мати своїм наслідком порушення суверенітету постраждалої держави [5, с. 60].  

Порушення одного із принципів гуманітаризму автоматично призводить 

до порушення інших принципів. Недотримання гуманітарних принципів при 

здійсненні гуманітарної діяльності підриває  саму концепцію гуманітаризму, а 

зважаючи на те, що держава на власний розсуд вирішує чи приймати їй 

гуманітарну допомогу від міжнародних організацій та інших держав, то 

систематичне недотримання гуманітарних принципів при здійсненні 

гуманітарної діяльності  під час різних гуманітарних операцій призведе до 

зменшення кількості постраждалих від гуманітарних катастроф держав, яку 

будуть погоджуватися на іноземну гуманітарну допомогу, що не сприятиме 

порятунку більшої кількості людських життів. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

У СХІДНІЙ АЗІЇ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

В останнє десятиліття східний вектор зовнішньої енергетичної політики 

Російської Федерації виступає об’єктом зростаючого інтересу одночасно з боку 

політичних, ділових та академічних кіл держави. Відкрито агресивна в останні 

роки політика РФ в регіоні Східної Європи (анексія Криму та розв’язання війни 

проти України) і, як наслідок, значне погіршення відносин з Європейським 

Союзом, ще більшою мірою актуалізували зазначений тренд. Період 2014 – 

2015 рр. окреслив небезпеки втрати Російською Федерацією європейського 

енергетичного ринку як ринку збуту енергоносіїв з найбільш стабільними і 

високими цінами, визначив супровідну потребу держави в переорієнтуванні 

постачань енергоносіїв (природного газу) із Заходу на Схід. 

В цьому розумінні, з нашого боку, видається доречним розглянути 

загальні тенденції, проблеми і перспективи енергетичної політики Російської 

Федерації у регіоні Східної Азії як можливо альтернативної відносно Європи 

зони російського енергетичного зосередження. Основними індикаторами при 

цьому можуть виступати загальнорегіональний, двосторонній та 

багатосторонній формати російської енергетичної політики. 

В першому випадку, відзначимо, що енергетичний простір Східної Азії є 

сьогодні набором відокремлених один від одного ринків, які мало взаємодіють 

між собою. У регіоні загалом не проводиться багатосторонній енергетичний 

діалог, не розроблено і не прийнято жодного багатостороннього документу. 

Відсутнім залишається і єдиний підхід держав щодо видобутку і використання 

нафтогазових ресурсів, що не сприяє покриттю потреб країн регіону в 

енергоресурсах. В цих умовах особливо помітно проглядається слаборозвинена 

прикордонна торгівля між далекосхідними областями Росії, і регіональними 
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економічними державами. Ситуація погіршується і наявними диспропорціями в 

російській регіональній економіці, незадовільній транспортній інфраструктурі і 

недостатнім обсягам геологорозвідувальних робіт, дефіциту і неефективності 

використання внутрішніх інвестиційних ресурсів, що стоять у безпосередньому 

зв'язку з питанням ефективності енергетичної політики держави у регіоні 

Східної Азії. 

Іншою стороною проблеми виступає питання загального сприйняття Росії 

в регіоні Східної Азії, наявний ступінь її розгляду як надійного ділового 

партнера, що чітко виконує взяті на себе зобов’язання. Зокрема за останні 20 

років країни Східної Азії засвідчили свою значну зацікавленість у розвитку 

співробітництва з Росією у галузі постачань газу. Проте, через затримки в 

розробці газових родовищ і супутньої інфраструктури, а також жорстких 

підходів в переговорах з питань енергетики, Росія серйозно підірвала довіру до 

себе як надійного партнера. До 2016 р. російське уряд планував завершити 

розробку Баяндиського і Ковиктинського родовищ і у 2017 р. почати 

експортувати з них газ (газопровід протяжністю більше 550 км. за маршрутом 

«Ковикта-Саянск-Ангарськ-Іркутськ»). Проте, у випадку з Ковиктинським 

газопроводом виробництво почнеться, ймовірно, після 2019 р. Затримка 

очікується і в спорудженні красноярського газогону. Основною причиною 

таких затримок сьогодні є відсутність належних фінансових можливостей 

держави [1]. 

Більше того, традиційно російська політика спирається на фіксовані 

енергетичні маршрути, що робить доступ до потенційно нових ринків або 

неефективним або географічно непрактичним. Водночас виробництво 

скрапленого природного газу на основних родовищах Росії – Владивосток, 

Ямал, Штокман та Сахалін – в силу кліматичних, геологічних та інвестиційних 

причин виявляється дорогим і невигідним. 

В свою чергу, санкційні заходи країн Заходу у відповідь на анексію РФ 

Криму та розгортання воєнної агресії проти України, призвели до зниження 

інвестиційної привабливості і як наслідок до зменшення обсягів іноземних 
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інвестицій в російську економіку та інфраструктуру (у т. ч., і з боку 

східноазійських держав, як наприклад, Японії). Особливих збитків у цьому 

відношенні зазнає російський Далекий Схід, де зараз йде мова про згортання 

або заморожування на невизначений час низки інфраструктурних проектів. 

Тенденції, які намітилися після саміту АТЕС-2012 щодо інтеграції цього 

регіону в АТР і вилилися в цілий ряд програм і проектів, ймовірно 

залишатимуться в середньостроковій перспективі лише орієнтовними. Це вкрай 

ускладнює і звужує можливості взаємодії Росії з країнами регіону, а в 

недалекому майбутньому призведе до більш системному зниження впливу в 

регіоні Східної Азії та АТР в цілому [2]. 

Не менш проблемним виглядає і двосторонній формат енергетичної 

політики РФ у регіоні, де основним партнером для Москви залишається Пекін. 

У травні 2014 р. Росією було укладено газовий контракт з Китаєм, який хоча й 

отримав неофіційну назву «угода століття», однак має непевні перспективи. 

Головна проблема полягає в тому, що Кремль змушений був йти на серйозні 

поступки щодо ціни, які є нижчими за ринкові. Окремі експертні судження 

вказують, що ціна на газ в договорі знаходиться в діапазоні 290-350 доларів за 

тисячу кубометрів, при ціні на європейському ринку – 400 доларів відповідно. 

[2]. В подальшому ситуація для РФ ускладняється й тим, що Китай платитиме 

за газ, корелюючи ціну з цінами на нафту. В момент укладення угоди ціна на 

нафту марки Brent становила понад 100 доларів за барель. Однак протягом 2014 

– 2015 рр. вона знизилася до позначки менше 50 доларів. Супутньою 

проблемою зазначеної угоди виступають й наявні транспортно-інфраструктурні 

бар’єри, а саме необхідність побудови окремого газогону з РФ до КНР, яким 

має стати газо-транспортна гілка «Сила Сибіру». Згідно з попередніми 

розрахунками виконання робіт з будівництва газогону, прямі поставки газу до 

КНР планувалося почати в 2019 році, втім пізніше «Газпром» змістив терміни 

запуску аж до 2021 р. 

Ще одним викликом енергетичній політиці РФ у Східній Азії сьогодні є 

енергетична геополітика Китаю. Остання орієнтована на регіон Центральної 
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Азії, де Пекін нав’язує свої енергетичні інтереси шляхом інвестиційної 

експансії, витісняючи Москву з її традиційних зон впливу. Зокрема, на 

державному рівні здійснюється китайська підтримка нафтогазових проектів в 

Центральній Азії. Практично не використовуючи платформу багатосторонніх 

механізмів для вирішення своїх енергетичних завдань і одночасно 

дотримуючись «шляху АСЕАН», КНР створила в Центральній Азії мережу 

фінансових інструментів (Азіатський Банк інфраструктурних інвестицій) 

неформальних контактів державних, ділових та академічних кіл і вже 

сформувала 40-мільярдний фонд (наприклад, Казахстан уклав з Китаєм серію 

контрактів на загальну суму в 23 мільярди доларів США) для фінансування 

проектів енергетичного сектора в рамках програми «один пояс, один шлях». Як 

показує аналіз програм, китайська сторона створює структуру виробництва, 

більшою мірою відповідає завданням її модернізації і технічного оновлення [3]. 

Окремого висвітлення заслуговує і проблема заходження на енергетичний 

ринок Східної Азії третіх держав, зокрема, США із видобутком сланцевого 

газу. Впродовж 2000 – 2010-х рр. США спромоглися створити інфраструктуру 

для реконвертування у газоподібний стан більш ніж 100 млрд. куб. м 

скрапленого газу на рік [4, с. 95] Іншим помітним після США гравцем, що 

володіє значними запасами неконвенційного газу та нафти і має довгострокові 

контракти на експорт сланцевого газу, виступає Канада (постачання газу до 

країн Східної Азії із Британської Колумбії) [5]. Одночасно з цим і сам Китай 

відкрив значні місцезнаходження сланцевого газу у своїх внутрішніх 

провінціях. Більше того, перспективи співробітництва РФ з КНР в енергетичній 

галузі наразі виглядають суперечливими. Існують прогнози, згідно з якими до 

2025 р. Китай зможе відмовитись від російського газу, оскільки держава 

задовольнятиме власні потреби шляхом інвестиційних проектів в інших 

регіонах або за рахунок власного виробництва енергоносіїв. За таких умов 

Росія змушена вдаватись до демпінгу цін, що є ще більш складним і невигідним 

в силу поступового збільшення собівартості російського газу.  
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Не менш актуальним сьогодні є і вивчення потенціалу Москви у 

використанні багатосторонніх платформ енергетичного співробітництва у 

регіоні Східної Азії. Зокрема, цікавою виглядає російська ініціатива запуску 

«Енергетичного клубу» ШОС. Останній може розглядатися як перспективний 

проект, що покликаний забезпечити безконфліктний розвиток країн Східної 

Азії, нову регіональну модель взаємодії по лінії «постачальник – споживач» 

енергоносіїв. Втім, зазначений проект спрямований на активізацію й інших 

держав-постачальників енергоресурсів в регіоні, зокрема держав із Центральної 

Азії. З одного боку, це нівелює статус РФ у Східній Азії як єдиного 

енергопостачальника, а з іншого, віддаляє ці країни від Москви, відносячи їх до 

китайської орбіти зовнішньополітичних інтересів. Одночасно, розгортання 

енергетичного співробітництва в регіоні Східної Азії на платформах 

багатосторонньої взаємодії держав актуалізує проблему їх фінансування задля 

практичного впровадження, що, знову ж таки забезпечує КНР лідируючі 

позиції. 

Отже, розглянуті нами вище площини енергетичного співробітництва в 

регіоні Східної Азії вказують на значні перешкоди, з якими у 

середньостроковій перспективі стикатиметься Російська Федерація в реалізації 

власної  енергетичної політики. До основних викликів у цьому плані можна 

віднести: інституційний – необхідність вибудовування комплексу 

багатосторонніх інститутів з регулювання спільних енергетичних проблем в 

регіоні; конкурентний – залучення у жорстку боротьбу із постачання 

енергоносіїв в регіон на рівні як з внутрішньорегіональними (КНР), так і 

позарегіональними гравцями (США, Канада, держави Центральної Азії); 

фінансовий – спроможність держави забезпечити фінансову підтримку в 

реалізації довгострокових енергетичних регіональних програм і проектів. 
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КРАЇНОЗНАВСТВО 

Рой А. Т.
*
 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІ ПІДХОДИ ДО ВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

В умовах зміни політичного клімату латиноамериканські країни 

шукають нові підходи щодо побудови міждержавних відносин всередині 

регіону. Культурна політика стала займати одне з основних місць. Тему 

культурної політики досліджували Г. Кастельянос, Л. Моралес, Н. Г. Канкліні. 

Латиноамериканськими вченими було розроблено і досліджено декілька 

парадигм щодо проведення державами культурної політики і ролі культурної 

спадщини у ній. Зокрема значний вклад щодо їх визначення, деталізації та 

функцій зробив мексиканський вчений Нестор Гарсіа Канкліні.  До них 

входять,  ліберальне меценацтво (mecenzago liberal), патрімоніалістичний 

традиціоналізм (tradicionalismo patrimonialista), популістичний етатизм 

(estatismo populista), неоконсерваторська приватизація (privatización 

neoconcervadora), партисипативна демократія (democracia participativa). Ми 

приділимо увагу тим, у яких культурна спадщина відіграє  одну з провідних 

ролей при використанні даних парадигм у конструюванні міждержавних 

відносин при залученні культурної політики.  

Парадигма ліберального меценацтва – концепція і мета цього підходу 

поєднуються із культурною спадщиною і її розвитком через участь того чи 

іншого індивіда. Ліберальне меценацтво не претендує на побудову стратегій 

глобального характеру задля рішення проблем культурного значення, однак 

воно розглядається як форма культурної політики оскільки надає змогу 

державам нормалізовувати відносини у даній сфері, встановлювати 
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пріоритетні лінії розвитку, хоча водночас даний вид культурної політики не 

приймає до уваги колективні потреби [3]. 

Патрімоніалістичний традиціоналізм визначає державу як союз 

індивідів об'єднаних раціональними факторами, такими як географічний 

простір, раса та ірраціональними, а саме любов до батьківщини, релігія тощо, 

відкидаючи соціальну різницю між членами будь-якого суспільства. Дана 

парадигма була притаманна олігархічним аристократіям, політика, яку вона 

представляла, поєднувала національну ідентичність окрім зазначених вище 

факторів разом із минулим та традиціями. Її основними учасниками 

виступають держави,  політичні партії, традиційні культурні інститути.  

Збереження фольклорної спадщини як ядра національної ідентичності. 

Традиційне культурне надбання використовувалося як засіб, що не несе 

конфліктного характеру для ідентифікації усіх верств населення. Така 

спадщина концентрується навколо комплексу індіанських культур, що 

існували до приходу Колумба. До неї ж входять змішання особливостей 

корінного населення із тими, що з'явилися у колоніальну епоху або під час 

війни за незалежність. Зі свого боку Н. Г. Канкліні критикує  ідеалістичний 

образ народу, як ядра держави або нації, з огляду на популістичний напрям 

політики, що пропагує дані ідеї. Маємо зазначити, що саме риси 

патрімоніалістичного традиціоналізму наразі використовуються  владою 

латиноамериканських держав задля проведення необхідного їм курсу 

політики. Історично хоча такий підхід і використовувався за різних 

політичних умов у окремих країнах регіону й мав національний характер,  то 

зараз зазначена парадигма стає основою міжрегіонального співробітництва, 

яке обумовлює збереження і охорону культурної спадщини у Латинській 

Америці. В Аргентині та Уругваї, країнах, що сформувалися шляхом змішання 

корінного населення та поселенців-іммігрантів, претензія у свій час на 

абсолютизацію однієї із  культур  в якості єдиної і унікальної,  ігноруючи 

історичні обставини, розглядалася як ірраціональний проект, що викликав 
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багато суперечностей. Ще менш досконалим основоположним 

антропологічним підходом є націоналізм щодо чистого расового походження у 

центральноамериканських і андських країнах, що здійснюється про-

індіанськими рухами. Тобто патрімоніалістичний традиціоналізм поступово 

трансформуючись відійшов від радикальних напрямів щодо самовизначення 

тих чи інших культур і акцентує свою увагу на засадах спільності.   

Популістичний етатизм передбачає розповсюдження культурних 

цінностей еліт, зокрема тих, що знаходяться при владі. Тобто, нематеріальні 

культурні цінності нав’язуються населенню з боку держави, на території якої 

воно проживає. У даному підході основною постає держава, яка використовує 

політику популізму задля своїх інтересів. Національна ідентичність будується 

не на базі раси, географічного розташування, минулого або традицій, а на 

принципах організації держави як такої. У різних латиноамериканських 

популістичних рухах культурна політика використовується задля побудови 

ідеологічних засад і соціальних взаємовідносин, що  встановлюють 

ідентичність нації на рівні із ідентичністю держави [2].  

Отже, зазначені підходи щодо культурної політики дозволяють знайти 

шляхи оновлення латиноамериканських суспільств щодо взаємосприйняття та 

визначення місця культурної політики для побудови регіональної ідентичності 

в якості фундаменту нової політичної взаємодії.  
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ОБОРОННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШВЕЙЦАРІЇ ЯК ОДНА З ГАРАНТІЙ 

НЕЙТРАЛІТЕТУ 

Швейцарія, одна з найбільш розвинених країн світу, є унікальним 

прикладом держави і уособленням типу політичної поведінки, який дозволяє 

чинити спротив європейській інтеграції. Швейцарія є нейтральною 

державою, яка підтримує цей статус вже не одне століття і оперує ним так, 

щоб бути лише у вигідному становищі. Швейцарська зовнішня політика 

характеризується дуалізмами – відкритості та ізоляції, співпраці і автономії, 

нейтральності і солідарності, незалежності і колективної безпеки. 

Нейтралітет Швейцарії чинить опір евроінтеграційним поривам країни, а 

населення настільки міцно пов’язує майбутнє країни з нейтралітетом та 

незалежністю, що вперто голосує проти «походів в Європу» [1]. 

Швейцарія не має домовленостей про спільну оборону з іншими 

країнами, не є членом військових альянсів; армія країни є винятково 

оборонною та автономною, зокрема, стосовно НАТО. Швейцарська армія 

одна з найстаріших у Європі – вона існує з 1815 року, і від самого початку 

свого існування вона проголосила довічний нейтралітет. Політика 

нейтральності полягає тому, щоб обмежувати воєнні дії наданням 

миротворчих послуг іншим країнам для врегулювання конфліктів [2]. Таким 

чином, ця країна не збирається нікого атакувати, не бере участі у так званих 

«поліцейських акціях» (у миротворчих місіях Швейцарія брала участь – в 

Боснії і Герцеговині та в Кореї), не вступає у військові союзи і захищає себе 

сама, – а для цього потрібна потужна армія. Саме тому існує вираз – 

«Швейцарія не має армії. Швейцарія сама є армією» [3].  

Модель швейцарської армії складається з трьох рівнів: невелика група 

професійних військових, підкріплена великою кількістю призовників, плюс 
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ще значніша частина виучених резервістів – колишніх призовників, яких 

щорік призивають на збори запасу [3]. 

Швейцарія утримуює армію, що діє на принципах загального призову. 

Вибір принципу комплектування армії – питання, яке кожна держава 

вирішує, виходячи з власних особливостей, де геополітичні забезпечити 

оборону власних територій. А як відомо, позаблоковість або нейтральний 

статус (за відсутності надійних зовнішніх гарантій безпеки) передбачають 

наявність чисельної армії і потужного мобілізаційного резерву. Тому 

практично всі вони (окрім Швеції) зберегли загальну військову повинність. 

Більш того, кілька років тому питання відмови від загального призову 

виносилося на загальнонаціональний референдум у Швейцарії, і громадяни 

висловилися за збереження військової повинності [4].  

Побутує хибна думка про неефективну призовну армію та надзвичайно 

дієве контрактне військо. Це не зовсім відповідає дійсності. Швейцарська 

армія за своїм оборонним потенціалом стосовно до загальної кількості 

населення значно перевищує всі інші країни світу. Зараз, відповідно до 

програми скорочення, чисельність збройних сил цієї невеликої країни з 

населенням близько 7,7 млн. чол. становить близько 150 тис. (при 

мобілізаційному резерві у 1,8 млн.). До цього слід додати величезну кількість 

військової техніки. Наприклад, лише одних з найкращих танків світу Leopard 

2 (модифікація Pz-87 Leo) у швейцарців десь 370 одиниць [5, c. 133].   

Але такі показники досягаються не створенням постійних військових 

кадрових сил, а шляхом формування армії зі всього населення країни – у 

Швейцарії діє обов'язковий призов на службу. В армії лише 5% кадрових 

офіцерів, які обрали своєю професією військову службу. Інші 95% – це 

швейцарці, які майже весь час живуть собі звичайним цивільним 

життям.   Для абсолютної більшості швейцарців військова служба розтягнута 

на багато років та складається з окремих тренувань протягом декількох 

тижнів один раз на рік. У 20-ти літньому віці швейцарський солдат 

проходить початкову військову підготовку тривалістю від 18 до 21 тижня, за 
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винятком гренадерів (елітна піхота), в яких вона займає 25 тижнів [3]. Потім, 

до 33 років, один раз на рік він виїжджає на збори, які тривають 3-4 тижні. 

Збори припиняються на вихідні дні, а працедавець зберігає йому не тільки 

робоче місце, а й зарплату.  При цьому під час зборів швейцарських чоловіків 

дійсно вчать воювати: у «програму» входять маршкидки по горах, стрілецька 

підготовка майже без передиху, керування технікою, вивчення найновішої 

зброї, фізичні тренування [2]. 

Офіцери служать довше: їм потрібно набрати від 500 до 600 днів. Під 

час служби чоловіки звільнені від роботи, і держава їм платить 80% зарплат. 

Правда, більшість працедавців продовжують виплачувати повну зарплату 

співробітникам під час військової служби – в такому разі державна 

компенсація виплачується працедавцеві [3]. 

Швейцарці перейшли на підтримання дисципліни шляхом системи 

грошових штрафів, які досить болісно б'ють по кишенях тих, хто відмовився 

від виконання наказів. Своєрідний штраф чекає і на  військового, який не 

може скласти той самий норматив зі стрільби - після певної кількості спроб 

він має за свій кошт купувати патрони. І так доти, доки не складе. Але за цим 

всім криється величезна продумана система щорічних зборів 

військовослужбовців, фінансування у розмірі 5 мільярдів доларів на рік, а 

також заховані у горах та перевалах бункери, доти та склади зі зброєю. І все 

це за реформи скорочення швейцарської армії за відсутності будь-яких 

реальних військових загроз для країни. А до початку реформ у 2000-х роках 

армія Швейцарії оцінювалась у один мільйон військових, які після першого 

призову забирали с собою до дому штурмову гвинтівку з магазинами та 

боєзапасом, бронежилет, каску та все інше необхідне спорядження [2]. 

Швейцарська армійська модель настільки сподобалася Ізраїлю, що 

вони її скопіювали. Але в Швейцарії, на відміну від Ізраїлю, загальна 

військова повинність не поширюється на жінок. Проте, деякі швейцарки 

йдуть служити добровільно [3]. 
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Швейцарська оборонна стратегія заснована на «принципі дикобраза»: в 

разі небезпеки згорнутися в клубок і нащетинити голки – тобто зробити так, 

щоб проникнення всередину країни обійшлося противникові якомога 

дорожче. Для цього швейцарські тунелі і ключові мости побудовані з 

пастками для танків [3]. 

Армія має можливість оперативно вивести з ладу мости, тунелі, 

автостради і залізницю: в разі атаки можна знищити від 3 000 до 6 000 різних 

точок транспортного сполучення. Усередині тунелів і мостів є вбудовані 

вибухові пристрої, а залізничні мости запрограмовані в разі вибуху падати на 

автостради, що під ними [2]. 

Недалеко від швейцарського кордону з Німеччиною всі залізничні та 

автомобільні тунелі підготовлені вибухати так, щоб повністю закрити доступ 

всередину країни. На території Швейцарії чимало фортів, бункерів і 

арсеналів. У мирних Альпах існують постійні укріплення, покликані служити 

базами для звільнення родючих долин після потенційного захоплення. Вони 

включають підземні повітряні бази, що є сусідами із звичайними діючими 

злітними смугами; запаси, необхідні для функціонування цих баз, 

зберігаються в печерах [1]. 

Таким чином, приклад Швейцарії підтверджує, що нейтралітет і 

означає не учать держави з таким статусом у війні, але не гарантує 

зовнішньої агресії. Саме тому ровесником швейцарського нейтралітету є її 

оборонний потенціал, зокрема армія, яка і є одним із стовпів, що його 

підтримує. 
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КРАЇНИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СПІЛЬНІЙ БЕЗПЕКОВІЙ ТА ОБОРОННІЙ ПОЛІТИЦІ ЄС 

Нові реалії, з якими зіткнулася Європа після анексії Російською 

Федерацією півострова Крим, що стало першим територіальним захопленням 

на континенті після закінчення Другої світової війни, змушують детальніше 

проаналізувати результати і перспективи військової співпраці країн 

ініціативи Східного Партнерства на прикладі України та Грузії із 

Європейським Союзом. 

Варто зазначити, що військова співпраця країн Східного партнерства із 

ЄС та його членами відбувається в різних площинах. Зокрема, можна 

виділити двосторонню співпрацю із окремими членами ЄС, співпрацю в 

рамках ООН, НАТО і ОБСЄ та з самими інституціями ЄС в рамках Спільної 

зовнішньої і безпекової політики (СЗБП) ЄС. Натомість співпраці країн-

адресатів Східного Партнерства в галузі безпеки і оборони немає. 

Сьогодні СЗБП ЄС вважається найбільш слабким із трьох «стовпів» 

Європейського Союзу. Внаслідок провалу проекту Конституції ЄС на 

референдумах у Франції та Нідерландах, прихильники ідеї об’єднаної 

Європи почали готувати зміни до Конституції, що було реалізовано в 

Лісабонській угоді 2007 р. Тоді, було остаточно ухвалено посаду 

Єврокомісара – Віце-президента ЄС з Спільної зовнішньої  та безпекової 

політики, що мала зробити зовнішню політику країн Союзу більш 

узгодженою та об’єднала в собі Спільну безпекову та оборонну політику ЄС.  

Ініціатива Східного Партнерства, що була створена в 2009 р. не 

передбачає собою великого рівня інтеграції та участі країн-адресатів 

ініціативи в СЗБП ЄС особливо, що стосується прийняття ключових рішень.  
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Для прикладу Україна, яка серед країн-адресатів Східного партнерства 

найбільш активно брала участь у місіях ЄС керується у своїй діяльності 

двосторонніми угодами, зокрема:  

 Механізмом щодо консультацій та співпраці між ЄС та Україною у 

сфері врегулювання криз, який було затверджено на Саміті ЄС у Севільї (21-

22.06.2002 р.); 

 Угодою про процедури безпеки щодо обміну інформацією з обмеженим 

доступом (підписана 13 червня 2005 р. під час засідання Ради з питань 

співробітництва Україна - ЄС, набула чинності з грудня 2006 р.);  

 Угодою про визначення загальної схеми участі України в операціях 

Європейського Союзу з врегулювання криз (підписана 13 червня 2005 р. під 

час засідання Ради з питань співробітництва Україна - ЄС, набула чинності з 

березня 2008 р.). У 2015 р. за взаємною згодою сторін пролонговано термін 

дії цього міжнародного документа. 

Практична участь України в місіях ЄС розпочалася в 2000 р., коли була 

підписана угода про участь України в Поліцейській Місії ЄС у Боснії та 

Герцеговині, наслідком чого стало перебування українського миротворчого 

контингенту у складі цієї Місії у 2006-2012 рр. Також Україна брала участь у 

військово-морської операції ЄС з протидії актам піратства біля узбережжя 

Сомалі «Аталанта» (EU NAVFOR ATALANTA), а в 2011 та 2014 рр. підрозділи 

Збройних сил України здійснювали бойове чергування у складі Бойової 

тактичної групи (БТГ) Європейського Союзу «ХЕЛБРОК» (HelBRoC) [1]. 

Рамкова угода про участь Грузії в операціях Спільної політики безпеки 

і оборони ЄС набула чинності в березні 2014 р., з тих пір Грузія взяла участь 

у кількох операціях. Її найбільшим внеском є участь 156 військових в 

операції EUFOR RCA в Центральноафриканській Республіці. Наразі Грузія 

бере участь в роботі Військової консультативної місії ЄС в 

Центральноафриканській Республіці, Тренувальної місії ЄС в Малі, а також в 

Консультативній місії ЄС в Україні [2]. 
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Водночас, на території країн-адресатів Східного партнерства, у зв’язку 

з агресивною зовнішньою політикою Російської Федерації, сьогодні діють дві 

цивільні місії ЄС. Зокрема, Моніторингова місія ЄС в Грузії, що почала свою 

діяльність після 5-денної російсько-грузинської війни в Південній Осетії в 

2008 р., та Моніторингова місія ЄС в Україні, що почала свою роботу після 

анексії Росією Кримського півострова. 

Тобто, можна стверджувати, що в рамках ініціативи Східного 

партнерства співпраця країн-адресатів з оборонним сектором ЄС практично 

відсутня. Навіть після анексії Криму та російської агресії на Сході України, в 

декларації Ризького саміту Східного Партнерства спільна співпраця в 

оборонній галузі не згадується. Єдиним документом, що подає надію на 

часткове покращення ситуації, яка склалася сьогодні, є представлений 

Єврокомісією, у листопаді минулого року, проект перегляду Європейської 

політики сусідства, що містить в собі пункт про розширення співпраці в 

галузі оборони із сусідніми державами. Зокрема, в документі зазначається, 

що структури, створені в рамках архітектури безпеки і оборони ЄС, можуть 

стати майданчиком для обміну досвідом, співпраці в рамках спільних цілей, а 

також для зміцнення потенціалу. «Індивідуально в кожному конкретному 

випадку буде сприяння участі країн-партнерів у місіях та операціях Спільної 

політики безпеки та оборони і бойових груп ЄС, а також їх асоціації у 

відповідні програми та агенції, наприклад, у Європейську оборонну агенцію 

та Європейський коледж безпеки і оборони» [3]. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РЕСПУБЛІКИ ГРУЗІЯ У ПЕРІОД З 1995 ПО 2003 РІК 

Період з 1995 по 2003 роки охоплює час перебування при владі 

президента Едуарда Шеварнадзе, він був запрошений до Грузії політичною 

елітою країни, яка керувала усуненням з посади З. Гамсахурдіа. Це було 

пов’язано з  існуючим на той час міжнародним авторитетом Шеварнадзе та 

накопиченим ним політичним досвідом. 

При визначенні зовнішньополітичної орієнтації країни Шеварнадзе 

успішно використовував принцип політичного реалізму. Формується 

зовнішня політика, заснована на лавіруванні між Росією і Заходом, з метою 

заручитись підтримкою та економічною допомогою задля вирішення своїх 

внутрішніх проблем: відновлення територіальної цілісності держави, 

досягнення стабільності в економіці, завоювання міжнародного положення а 

якості незалежної держави. 

Слід зазначити, що терміни «Захід» і «Європа» у більшості випадків 

сприймались грузинською елітою як рівнозначні, а різниця між 

європейською і американською моделлю ігнорувалась як другорядне. При 

цьому, стосунки з Європою, з США сприймались як один загальний західний 

напрямок зовнішньої політики. З моменту набуття незалежності Грузії, її 

зовнішня політика розвивалась в двох основних напрямках: проросійському і 

прозахідному. 

Не дивлячись на постійні повороти грузинської дипломатії то в сторону 

Росії, то в сторону Заходу, основою політики для Грузії періоду правління 

Шеварнадзе була «багатовекторність» і встановлення усіх можливих 

контактів. Разом з цим, уряд сформований Шеварнадзе перестав називати 
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розташовані в республіці збройні сили   Росії  окупаційними   військами,   

проте    це   не  знімало питання про їх вивід в повістки дня. Тому, в квітні 

1993 року Шеварнадзе підписує   указ   про   підготовку  графіка  виводу  

російських військ  з  території країни. Разом з цим Грузія зближується з 

Заходом, в результаті чого вона стає членом ООН і ОБСЄ, а також 

асоційованим членом Північноатлантичного альянсу. 

Саме заява Едуарда Шеварнадзе щодо вступу до СНД була повним 

поворотом в позиції грузинського лідера і викликало різку критику його 

супротивників. Вся політична еліта Грузії поставилась неоднозначно до 

вступу країни до СНД, проте реакція парламенту і цілому була достатньо 

м’якою [1, с. 272-273]. Почався дворічний етап нового військово-політичного 

зближення з Росією. Але це зближення не виключало багатовекторності 

політики безпеки Тбілісі. Грузія не відмовлялась від встановлення гарних 

постійних відносин з Заходом. 

На цьому етапі Грузія являла собою цінність для Заходу через свій 

транзитний потенціал, тому вона поступово стала об’єктом підвищеного 

інтересу зі сторони західних держав. При цьому останні підтримують 

грузинську державу, яка прагне позбавитись неправомірної та занадто 

перебільшеної опіки Росії. Росія, у свою чергу, після розпаду Радянського 

Союзу визначила Південний Кавказ сферою своїх першочергових інтересів з 

правом «наводити порядок» в конфліктних зонах СНД. 

На противагу добровільному прагненню Грузії інтегруватися до 

структур НАТО, військове співробітництво Тбілісі з Москвою не завжди 

було безхмарним, а в окремих випадках характеризувалось напруженістю і 

певним протистоянням [2, с. 32]. 

  В результаті цього, відбулось погіршення російсько-грузинських 

відносин, що призвело до посилення зав’язків з країнами Західної Європи і 

США. Обравши такий прозахідний курс зовнішньої політики Тбілісі 

розраховувала на допомогу західних країн. 
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На основі аналізу зовнішньополітичної діяльності Тбілісі можна 

зробити висновок, що прагнення до інтеграції з Заходом почало набувати 

більш виражені та чіткі контури в останні роки правління президента 

Шеварнадзе. У лютому 1997 року на зустрічі з генеральним секретарем 

НАТО міністр іноземних справ Грузії наголосив на тому, що саме 

європейська інтеграція є одним з пріоритетів Грузії. Аналіз Концепції 

зовнішньої політики вказує на пріоритет в політиці встановлення і побудови 

міждержавних відносин віддається США і країнам Європи. 

Отже, з приходом до влади Шеварнадзе антиросійський вектор 

зовнішньополітичної лінії республіки перестав бути настільки  очевидним, а 

надії на вирішення абхазької проблеми на користь Грузії, які з’явились з 

приходом до влади Шеварнадзе, не виправдали себе. Вибір західного 

напрямку і спроби грузинського керівництва повністю позбавитись від 

російського впливу відбуваються за рахунок згоди Тбілісі з військовою 

активізацією країн Заходу на території Грузії. Тому відбувається процес 

заміщення російських військових сил західними [3, с. 80]. 

Крім того, бачення зовнішньополітичного курсу держави серед 

політичної еліти Грузії були повністю протилежними. Усе це у сукупності та 

глибока економічна криза і невирішені проблеми щодо територіальної 

цілісності держави призвели до кінця правління уряду Е. Шеварнадзе. 
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Політика ЄС у сфері регулювання зовнішніх міграцій належить до 

новітніх напрямів спільної діяльності країн-членів Союзу. Зростання 

масштабів та інтенсивності міграційних процесів спонукали керівні установи 

ЄС визнати міграцію глобальним феноменом, який суттєво впливає на 

безпеку та зовнішньополітичну стабільність спільноти. Це знайшло 

віддзеркалення в ухваленні таких орієнтирів, як зміцнення співробітництва та 

взаємодії між державами-членами ЄС, активізація діалогу з ключовими 

країнами походження мігрантів та співпраця з транзитними країнами в межах 

Європейської політики сусідства, включаючи Україну. 

Розуміння того незаперечного факту, що регулювати міграційні 

процеси самотужки неможливо, обумовило формування 

зовнішньополітичного вектору міграційної політики ЄС. Його принципи і 

цілі було сформульовано в документі, що отримав назву Глобальний підхід 

до міграції та мобільності, схваленому в 2005 і оновленому у 2011 р. Діалог 

та співпраця в рамках зовнішньополітичної складової міграційної політики 

спрямовані на те, щоб виявити спільні з країнами походження та транзиту 

інтереси в сфері міграції, а також обумовлені нею проблеми, спільно шукати 

шляхи їх розв’язання [1].  

Для імплементації Глобального підходу розроблено кілька політичних 

(двосторонні та регіональні діалоги та плани дій) та правових інструментів, 

таких як домовленості щодо візового режиму та реадмісії. Фінансова та 

технічна підтримка розбудови системи управління міграціями країн-

партнерів відбувається через програми низки європейських інституцій. 
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Зовнішньополітична складова міграційної політики націлена на низку 

пріоритетних регіонів. Для ЄС це передовсім країни-сусіди, а також країни 

Близького Сходу та Субекваторіальної Африки, звідки через Середземне 

море до Європи проникає значна кількість нелегальних мігрантів та шукачів 

притулку [2]. 

Основними інструментами взаємодії з країнами-постачальниками є 

співпраця у сфері мобільності та обертова (циркулярна) міграція. Вони 

передбачають, як це зазначається у відповідному посланні Єврокомісії, 

полегшення доступу до ЄС громадян тих країн, які готові співпрацювати з 

Євросоюзом з метою покращання регулювання міграційних процесів та 

запобігання нелегальній міграції. Від партнерів очікується підписання та 

виконання угод про реадмісію, проведення широких інформаційних 

кампаній, які б висвітлювали ризики та небезпеки нелегальної міграції, 

посилення прикордонного контролю тощо. Із свого боку ЄС може 

запропонувати партнерам ширший доступ їх громадян на ринок праці та до 

навчання на території Євросоюзу, передвиїзну мовну та професійну 

підготовку для потенційних мігрантів, програми з реінтеграції мігрантів, які 

повертаються на батьківщину, двосторонню співпрацю між службами 

зайнятості країн походження та призначення, спрощений порядок видачі віз. 

Окремий напрямок співпраці полягає у заохоченні зворотної або 

циркулярної міграції, тобто тимчасових неодноразових виїздів з періодичним 

поверненням на батьківщину. Така модель міграційних переміщень вигідна 

як країнам походження, так і призначення мігрантів, оскільки перші не 

втрачають своє населення, а останні не витрачають зусилля та кошти на 

інтеграцію мігрантів [3]. 

Разом з тим, країни призначення отримують необхідну для них робочу 

силу, а країни походження – перекази зароблених їх громадянами за 

кордоном кошті в, які є важливим джерелом валютних надходжень для 

розвитку. Досягнення обертовості має, крім іншого, запобігти шкоді, яку 

наносить країнам, що розвиваються, «відплив мізків». Значне місце 
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співпраця в міграційній сфері посідає в рамках «східного партнерства». 

Однак, успіх співробітництва залежить від готовності партнерів ЄС 

налагодити належне регулювання цим процесом. Воно має включати 

протидію нелегальній міграції, розбудову системи захисту біженців у 

відповідності до європейських стандартів, розвиток інфраструктури 

інтегрованої охорони кордону, боротьбу проти корупції та організованої 

злочинності. Все це є передумовою для поступової відміни візового режиму 

для громадян відповідних країн. Такі заходи необхідні не лише в інтересах 

безпеки кордонів ЄС, а й внутрішньої безпеки та стабільності в країнах 

«східного партнерства». Для їх здійснення ЄС виділяє фінансову та технічну 

допомогу. Так, 28 млн. євро виділено Україні на підтримку системи 

регулювання міграціями та надання притулку, а також виконання вимог, 

висунутих ЄС як умови відміни візового режиму. Водночас, ЄС активно 

підтримує удосконалення прикордонного контролю в Україні, на що в 

рамках чотирирічної програми виділено 66 млн. євро [4]. 

Зростання масштабів та інтенсивності міграційних процесів спонукали 

керівні установи ЄС визнати міграцію глобальним феноменом, який суттєво 

впливає на безпеку та зовнішньополітичну стабільність спільноти. Це 

знайшло віддзеркалення в ухваленні таких орієнтирів, як зміцнення 

співробітництва та взаємодії між державами-членами ЄС, активізація діалогу 

з ключовими країнами походження мігрантів та співпраця з транзитними 

країнами в межах Європейської політики сусідства, включаючи Україну. 
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

Синицин П. М.
*
  

КОНСТИТУЦІЙНІ СУДИ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІ ОРГАНИ ЯК 

СУБ’ЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

Посилення впливу міжнародного права на національне, включаючи 

конституційне, викликає до життя і нові форми контролю за відповідністю 

міжнародних зобов'язань конституції держави. Істотну роль в цьому здатні 

відіграти органи конституційної юрисдикції, які набувають все більшої ваги, 

основна задача яких полягає як у здійсненні традиційної функції – контролю 

за конституційністю законодавчих актів, так і у новій для них функції – 

здійсненні контролю за конституційністю міжнародних договорів.  

З вивчення поглядів деяких конституціоналістів (Д. Л. Златопольський, 

М. А. Нудель, В. М. Шаповал, А. Бланкенагель, Ю. Л. Шульженко) ми 

можемо вивести, що переважно основним лейтмотивом конституційного 

судочинства є контроль за конституційністю національних актів. Це означає, 

що, як вказує А. І. Ковлер, «діяльність судових органів… полягає в розгляді 

справ, предметом яких є конституційно-правові питання, пов’язані із 

забезпеченням дотримання конституції державними органами, в першу чергу 

парламентом, та в прийнятті ним рішення, які матимуть правові наслідки» [1, 

c. 160]. Але, слід зазначити, що з цієї системи «випадає» міжнародно-

правовий аспект діяльності конституційних судів та еквівалентних органів. 

Тому, найбільш загальною та повною представляється думка М. Домагала, 

що конституційний контроль є «діяльність компетентних державних органів, 

які посвідчують та усувають невідповідність конституції законів, а також 
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інших нормативних актів» [2, c. 10]. В такому разі ми розуміємо «інші 

нормативні акти» як, зокрема і міжнародно-правові.  

Поряд з повноваженнями щодо судового конституційного контролю 

актів, прийнятих в межах національної правової системи, виділяються 

повноваження щодо судового конституційного контролю за застосуванням 

актів міжнародного права національними державами. Їх можна назвати 

міжнародно-релевантними повноваженнями органів конституційної 

юрисдикції, тобто повноваженнями, які пов’язані з міжнародним правом. 

В залежності від обраного класифікуючого критерію можна встановить 

три різновиди таких повноважень: 

 конституційній контроль за відповідністю міжнародно-правових 

зобов’язань держави конституції, тобто конституційність міжнародних актів; 

 конституційний контроль за відповідністю національних законів нормам 

основоположних договорів Європейського Союзу та Європейської конвенції 

про захист прав та основних свобод людини 1950 року, тобто контроль 

конвенційності; 

 конституційний контроль за відповідністю національних законів нормам 

міжнародного права, загальновизнаним принципам міжнародного права та 

міжнародним договорам [3, c. 56]. 

Різноманітність способів імплементації та реалізації державами норм 

міжнародного права призводить до конфлікту між різними гілками влади. 

При цьому судова влада в особі конституційних судів та еквівалентних 

органів має вирішувати цей конфлікт, маючи для цього весь спектр 

повноважень.  

Таким чином, по-різному розвиваючись в історичному аспекті, маючи 

різноманітні особливості повноважень тощо, конституційні суди та 

еквівалентні органи поступово набувають двоякої природи: з одного боку 

вони виконують функцію контролю конституційності національних 

нормативних актів, а з іншого – виявляють відповідність національного права 

міжнародно-правовим нормам. Тобто, з першого витікає, що конституційні 
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суди та еквівалентні органи як би деякою мірою стають над законодавчою 

владою, а їх функція встановлення відповідності нормативних актів стає 

контролем якості національного законодавства. З другого ж твердження 

випливає, що конституційні суди та еквівалентні органи стають проміжною 

ланкою у взаємодії міжнародного та національного права, і звідси – 

відіграють немалу роль у імплементації норма міжнародного права, 

встановлюючи не тільки відповідність вже існуючого національного 

законодавства міжнародним нормам, але й своєрідно попереджуючи 

виникнення колізій норм нових національних актів і міжнародно-правових 

норм.  
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОПОВІДАЧ ЯК НОВА ПРОЦЕДУРА ООН В СФЕРІ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Паралельно з конвенційним механізмом контролю – Комітетом ООН з 

прав інвалідів, помітний вклад у справу контролю та захисту прав людей з 

інвалідністю здійснюється за рахунок запровадження тематичних 

спеціальних процедур під егідою Ради з прав людини ООН.  

Будучи стурбованою уразливим становищем людей з інвалідністю, 

Рада з прав людини своєю резолюцією 26/20 від 14 червня 2014 р. 

запровадила нову спеціальну процедуру – Спеціального доповідача з прав 

людей з інвалідністю [1]. Новий мандат слугує нагадуванням про 

універсальність, неподільність, взаємозалежність та взаємопов’язаність всіх 

прав людини та основоположних свобод, а також про необхідність 

забезпечення повного здійснення цих прав та свобод людям з інвалідністю на 

недискримінаційній основі [2]. 

Правові межі мандату Спеціального доповідача визначені резолюцією 

про його створення та передбачають широкий діапазон повноважень, до 

числа яких віднесено: розвиток діалогу та проведення консультацій з 

державами, органами системи ООН, регіональними правозахисними та 

національними моніторинговими механізмами; збір інформації; технічне 

співробітництво; взаємодія з іншими механізмами Ради; співпраця з 

Конференцією держав-учасниць Конвенції про права інвалідів та Комісією 

соціального розвитку; включення гендерної концепції; вирішення проблеми 

множинної дискримінації людей з інвалідністю; та представлення щорічних 

доповідей про діяльність Раді з прав людини та Генеральній Асамблеї ООН. 
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Зазначимо, що інститут Спеціального доповідача з прав людей з 

інвалідністю має довшу історію та зазнавав значних змін в процесі розвитку 

міжнародного співробітництва в питанні забезпечення здійснення прав 

людини всіма людьми з інвалідністю.  

Зародження інституту можна датувати 1984 роком, коли засновуючись 

на підході Всесвітньої програми дій стосовно інвалідів 1982 року, Підкомісія 

з попередження дискримінації та захисту меншин резолюцією 1984/20 від 29 

серпня 1984 року призначила Л. Деспуі (L. Despouy) Спеціальним 

доповідачем для проведення всеосяжного дослідження щодо взаємозв’язку 

між правами людини та інвалідністю [3, с. 17]. 

 Наступним етапом в розвитку стало запровадження у відповідності зі 

Стандартними правилами забезпечення рівних можливостей для інвалідів від 

1993 року посади Спеціального доповідача з питань інвалідності. Мандат 

Спеціального доповідача передбачав широке коло повноважень, основний 

лейтмотив яких полягав у здійсненні контролю за виконанням державами 

Стандартних правил, наданні консультативних послуг щодо їх реалізації та 

пропозицій стосовно їх ефективнішого виконання, а також встановленні 

прямого діалогу з державами. Згодом, на основі резолюцій 2011/27 та 2012/11 

ЕКОСОР, Спеціальний доповідач отримав мандат на те, щоб діяти в якості 

«зв’язної ланки між урядами, системою ООН та представницькими 

організаціями людей з інвалідністю з метою продовження глобальних та 

регіональних зусиль щодо підтвердження програми дій в інтересах людей з 

інвалідністю, при чому особлива увага мала фокусуватися на Африці». Таким 

чином, повноваження Спеціального доповідача розширювались в зв’язку з 

необхідністю розвитку співробітництва в сфері міжнародного захисту прав 

людей з інвалідністю. Щороку Спеціальний доповідач подавав Комісії 

соціального розвитку звіт про свою діяльність. Останній звіт був 

представлений на розгляд в 2013 році [4]. 

Мандат Спеціального доповідача з питань інвалідності вичерпався 31 

грудня 2014 року. На нашу думку це скоріше засвідчило процес 
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трансформації та розвитку даного інституту в зв’язку із запровадженням 

мандату Спеціального доповідача з прав інвалідів під егідою Ради з прав 

людини, зважаючи на схожість повноважень, охоплених їх мандатами. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ВИБОРЧИХ СТАНДАРТІВ 

ОРГАНІЗАЦІЇ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ У 

ЗВ’ЯЗКУ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПУНКТУ 12 КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ 

Після чергової ескалації конфлікту на сході України 5 вересня 2014 

року був підписаний Мінський протокол [1], яким передбачалося проведення 

позачергових місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської 

областей відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» [2]. І 

хоча цим законом визначалась дата проведення місцевих виборів на 7 грудня 

2015, але вони так і не відбулися з низки причин. 12 лютого 2015 року 

Трьохсторонньою контактною групою був узгоджений Комплекс заходів 

щодо виконання мінських домовленостей, 12 пунктом якого зазначається: 

«На підставі Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» 

питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і 

узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської 

областей в рамках Тристоронньої Контактної групи. Вибори будуть 

проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з 

боку БДІПЛ ОБСЄ» [3]. Сама можливість організації справжніх, прозорих 

виборів викликає великі сумніви, а проведення цих виборів з дотриманням 

виборчих стандартів ОБСЄ тим паче, особливо з огляду на досвід інших 

країн. Прикладом може слугувати ситуація, яка склалася на території Абхазії 

та Південної Осетії. Починаючи з 2008 року на цих територіях неможливо 

провести справжні, демократичні вибори внаслідок окупації та військової 

агресії. Так звані «вибори», що відбувалися на територіях невизнаних 

                                           

 Аспірант спеціальності «міжнародне право» Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
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республік у Нагірному Карабаху [4] і Придністров’ї [5] також не можна 

вважати такими, що відповідають міжнародним стандартам. Проведення 

справжніх виборів та забезпечення вільного волевиявлення на окупованих 

територіях є неможливим, оскільки: (1) триває воєнна окупація частини 

української території Росією; (2) триває продовження здійснення інших 

злочинів агресії Росією проти України; (3) на окупованих територіях відсутня 

цивілізована судова система, що унеможливлює здійснення судового захисту 

під час виборів та не діє принцип верховенства права; (4) на даному етапі 

неможливо забезпечити безпеку учасникам виборчого процесу; (5) відсутня 

свобода слова та преси; (6) на окупованих територіях відсутня неупереджена, 

професійна виборча адміністрація, яка мала б змогу організувати виборчий 

процес; (7) відсутня відповідна законодавча база, яка регламентувала б 

проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської 

областей тощо. Серед інших неврегульованих та проблемних питань виборів 

на цих територіях є такі: (1) участь українських партій на місцевих виборах 

та недопущення дискримінації учасників виборчого процесу; (2) 

фінансування виборчих кампаній; (3) методологія оцінювання виборів та 

безпосередня оцінка виборчого процесу як такого, що відповідає або не 

відповідає стандартам ОБСЄ; (4) надання права голосу вимушеним 

переселенцям, які виїхали з окупованих територій тощо. За сукупності 

вищевказаних обставин не можна сподіватися на дотримання стандартів 

ОБСЄ під час місцевих виборів на окупованих територіях за теперішньої 

конфігурації та фактичних обставин. Для проведення демократичних, 

прозорих та справжніх місцевих виборів, які відповідали б стандартам ОБСЄ, 

в окремих районах Донецької та Луганської областей першочергово 

необхідно: повне припинення бойових дій, виведення іноземних військових 

формувань з території України, відновлення контролю над кордоном, діалог 

щодо модальностей нового закону про місцеві вибори на зазначених 

територіях, який мав б відбуватися, у тому числі і з вимушеними 

переселенцями, та інше. Було б доцільно затвердити порядок виконання 
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Мінських домовленостей, який чітко регламентував б послідовність 

виконання кожного пункту. Актуальним питанням залишається тлумачення 

Мінських домовленостей, яке могло унеможливити різне інтерпретування 

його положень, завдання щодо тлумачення могло б бути покладене на 

Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй, ОБСЄ чи на іншу 

організацію чи міжнародну судову установу. І хоча деякі європейські країни 

активно наполягають на якнайскорішому проведені виборів на окупованих 

територіях, але без визначення послідовного порядку виконання Мінських 

домовленостей та припинення агресії з боку Росії, проведення виборів, які 

відповідали б стандартам ОБСЄ, буде неможливим.  
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СИСТЕМНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: 

«КЛІНІЧНА ІЗОЛЬОВАНІСТЬ» ПРАВА СОТ 

ВІД МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

Останнім часом Світова Організація Торгівлі (СОТ) вражає 

статистикою: 20 років існування, 162 держави-члена, більше 500 ініційованих 

спорів, 454 нотифікованих угод про преференційну торгівлю (зони вільної 

торгівлі та митні союзи), із яких 267 угод вступили в силу [1]. Проте за 

кожною такою цифрою стоїть не лише досягнення цієї міжнародної 

організації, але й певна загроза її системним інтересам та майбутньому 

існуванню. У цій статті ми зосередимось на одній із таких загроз - питанні, 

про яке у СОТ дуже не люблять говорити – про співвідношення права СОТ та 

норм загального міжнародного права.  

У 1996 році новостворений Апеляційний орган СОТ у справі US – 

Gasoline визначив здавалося б принципову позицію: «право СОТ не має 

тлумачитись у клінічній ізольованості [clinical isolation] від норм загального 

міжнародного права» [2]. Такого висновку Апеляційний орган дійшов при 

тлумаченні ст. ХХ ГАТТ (загальні винятки) у світлі статті 3.2 Домовленості 

про правила та процедури врегулювання суперечок СОТ (надалі – 

«Домовленість»), відповідно до якої члени СОТ визнають, що система 

врегулювання суперечок СОТ служить у тому числі для «прояснення 

існуючих положень угод СОТ відповідно до звичаєвих правил тлумачення 

міжнародного публічного права», визнавши, що такий статус має стаття 31 

Віденської Конвенції. Ця справа поклала початок широкому використанню 

норм Віденської Конвенції у практиці врегулювання спорів СОТ, оскільки 

норми останньої вважаються нормами звичаєвого міжнародного права, які 

використовуються для тлумачення норм угод СОТ.  
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Так, у справі US – Shrimp Апеляційний орган використав норми 

міжнародного права при тлумачення терміну «вичерпні природні ресурси» у 

статті ХХ(g) ГАТТ. При цьому підхід Апеляційного органу дійсно можна 

назвати революційним, оскільки [3]: 

1) Апеляційний орган використав для тлумачення положення документу, що 

не має обов’язкової сили (належить до категорії м’якого права) – Порядок 

денний №21, схвалений на Конференції ООН з навколишнього середовища 

та розвитку 1992 року; 

2) Використав для тлумачення документ, сторонами якого є не всі члени СОТ 

- Конвенцію з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і 

флори 1973 року; 

3) Використав положення конвенцій, сторонами яких не були навіть 

безпосередні члени спору – Конвенцію ООН з морського права 1982 року та 

Конвенцію про охорону біологічного різноманіття 1992 року (жодна з цих 

двох конвенцій не була ратифікована США). 

У третьому десятилітті СОТ сколихнула справа Peru – Agriculture, що 

знову поставила перед групою експертів (2014) та згодом Апеляційним 

органом (2015) незручне питання співвідношення права СОТ та угод про 

зону вільної торгівлі.  

Відповідно до параграфу 9 Додатку 2.3 Угоди про вільну торгівлю між 

Перу та Гватемалою, Перу має право застосовувати систему змінних цін 

щодо певних товарів. Тому Перу стверджувала, що група експертів та 

Апеляційний орган мають тлумачити статтю 4.2 Угоди про сільське 

господарство статтю ІІ ГАТТ з урахуванням параграфу 9 Додатку 2.3 Угоди 

згідно зі статтею 31(3)(а) та (с) Віденської Конвенції. Перу також 

стверджувала, що погодивши текст Угоди та ратифікувавши її, Гватемала 

висловила згоду у розумінні статей 20 та 45 ARSIWA, що позбавляє її права 

стверджувати про протиправність діяння Перу. На додаток, Перу 

стверджувала, що положення Угоди про зону вільну торгівлю є угодою про 
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зміну багатосторонніх договорів у взаємовідносинах між певними 

учасниками відповідно до статті 41 Віденської Конвенції [4]. 

Апеляційний орган встановив межі тлумачення угод СОТ із 

використанням інших аніж право СОТ норм: 

1) Тлумачення угод СОТ застосовується до всіх членів СОТ та здійснюється з 

метою встановити загальну волю усіх членів СОТ, а не лише Перу та 

Гватемали (у протилежному випадку одні й ті самі норми можуть 

тлумачитись по-різному в залежності від країни, яка їх застосовує, що є 

недопустимим);   

2) Таке тлумачення не може здійснюватись contra legem, тобто всупереч 

загальній волі усіх членів СОТ, яка висловлена у статті 4.2 Угоди про 

сільське господарство; 

3) Інші норми можуть застосовуватись при тлумаченні у тому випадку, якщо 

вони є релевантними (у даному випадку фраза «Перу може застосовувати 

систему змінних цін» не має жодного відношення до тлумачення поняття 

«система змінних цін»). 

Таким чином, 20 років існування системи права СОТ демонструють 

еволюцію у підходах до використання норм міжнародного права при 

тлумаченні «конструктивної невизначеності» положень угод СОТ [5]. 

Спочатку здавалось, що система є відкритою до взаємодії із нормами 

міжнародного публічного права, проте з часом на зміну відкритості прийшла 

майже повна ізольованість від таких норм. У СОТ «священною коровою» є 

системні інтереси, тому групи експертів та Апеляційний орган з особливою 

обережністю ставляться до питань, які можуть підірвати легітимність та 

ефективність роботи цієї міжнародної організації. А застосування норм 

міжнародного публічного права «всередині» системи права СОТ – саме одне 

з таких питань.  
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОШУКУ ВКРАДЕНИХ 

АКТИВІВ ТА ЇХ ПОВЕРНЕННЯ 

Проблема пошуку та повернення активів є доволі актуальною в 

міжнародному праві. Окремо слід підкреслити зростання її важливості після 

відомих подій в Україні: за різними даними, 2014 рік став рекордним з точки 

зору відтоку капіталів закордон. На жаль, значна частина цих коштів не 

мають легального походження. Загалом, це має два правових наслідки: по-

перше, кошти підлягають поверненню; по-друге, постає питання активізації 

протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.  

Однією з суттєвих проблем залишається неоднакове розуміння поняття 

«корупція» у національному праві різних країн – ситуація така ж, як з, 

наприклад, визначенням тероризму [1, с. 12]. Відповідно, ускладнюється 

координація зусиль по боротьбі з корупцією, адже виникають ситуації, коли 

певні діяння у різних держав визнаються / не визнаються корупційними. Це 

слід мати на увазі під час здійснення міжнародної співпраці. Водночас, 

зазвичай до визначення поняття корупції в національному законодавстві 

висуваються такі вимоги [1, с. 21]:  

 давання хабара посадовій особі органів влади (як національних, так і 

закордонних чи міжнародних); 

 розкрадання чи привласнення майна, вчинене посадовцями; 

 розкрадання чи привласнення майна, давання хабара у приватному секторі; 

 незаконне збагачення; 

 відмивання коштів, приховування власності, отриманої внаслідок 

незаконних операцій; 

 порушення правосуддя [2]. 
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Проте важливо розуміти, що корупція залишається міжнародно-правовою 

концепцією без єдиного визначення.  

Схожим чином, поняття «пошуку та повернення активів» також не 

мають єдиного міжнародно-правового визначення (навіть в антикорупційній 

конвенції ООН).  

У міжнародному праві умовно можна виділити норми м’якого права та 

норми жорсткого права, що врегульовують питання корупції. До перших 

відносять резолюцію Генасамблеї ООН № 3514 1975 року, принципи та 

рекомендації, розроблені ОЕСР та РЄ, а також ГРЕКО.   

Доволі поширеним є використання поняття «есет рікавері» в двох 

сенсах: широкому та вузькому (процесуальному): щодо першого, це ситуація, 

яка ще не сталася, у якій ПЕП (senior public official), причетний до 

корупційного діяння, а також його родичі та наближені особи, нездатні 

перемістити пов’язані з корупцією активи офіційним шляхом, відтак 

держави-жертви маю змогу їх повернути. Щодо другого,  це правовий 

процес, у якому держави співпрацюють одна з одною з метою повернути (to 

recover) активи, пов’язані з корупцією.  

У світі створено чимало інституцій, покликаних сприяти координацію 

зусиль окремих держав з розшуку та повернення активів. Зокрема, слід 

виділити такі, як СТАР, ОЕСР, так звані фінансові юніти (фінрозвідка) тощо.  

Загалом слід зазначити, що є глобальна тенденція до впровадження 

автоматичного обміну інформацією в рамках, зокрема, Common Reporting 

Standard. 

Будь-яка співпраця з пошуку та повернення активів підкоряється 

наступному алгоритму: отримання інформації, співпраця на підставі запитів 

про міжнародно-правову допомогу, отримання доказів, затримання активів, 

судовий процес, витребування та повернення активів [3, с. 6].  

Окремої уваги заслуговує питання взаємодії повернення активів з 

правовими нормами, що гарантують недоторканість приватної власності. 

Захист останньої визнається неодмінним в демократичних країнах [4, с. 869]. 
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Міжнародне праве передбачає, що держави забезпечать дієві механізми 

антикорупційної протидії. Водночас, міжнародне право не передбачає 

створення міжнародного трибуналу, про який останній часом говорять дедалі 

більше [5, с. 58-59].  

Підсумовуючи, треба зазначити наступне. По-перше, як яскраво 

свідчить нещодавній скандал з «Моззак» в Панамі, існує чимало юрисдикцій, 

в яких певною мірою можна сховати свою власність. По-друге, така 

діяльність не вітається ані державами, ані суспільством. По-третє, важливо 

працювати в координації з міжнародними партнерами, що потребує знання 

мови та принципів міжнародного права. 
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ГЕНЕЗИС НАДНАЦІОНАЛЬНОСТІ 

В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ 

Тема «наднаціональності» з’явилась у зв’язку із активною 

проліферацією міжнародних інституцій та увагою до питання передачі 

останнім частини суверенних повноважень державами-членами. 

Поняття «наднаціональність» використовується в якості перекладу 

англомовного поняття «supranationalism» («supra» кореспондує «above», а 

тому «supranationalism» – «above nation») та ввійшло в активний вжиток у 

вітчизняну міжнародно-правову думку. Доречніше розглядати його як 

«наднародність», зважаючи на широко розповсюджене трактування 

«international law» саме як міжнародного, а не міжнаціонального. 

Перші згадки про наднаціональність пов’язують із становленням 

концепції суверенітету держави, а відтак прослідковуються у працях Ж. 

Бодена, Г. Гроція, Ф. Де Віторріа. 

Сучасне бачення феномену наднаціональності має тісний зв’язок із 

концепцією «європеанізму», якій притаманні такі риси, як: космополітизм, 

стратегія стійкого розвитку, мультикультуралізм, прагнення до встановлення 

багатосторонніх відносин, політика введення соціального забезпечення та 

інше. 

Перше нормативно-правове закріплення терміну «наднаціональність» 

відбулося на рівні Паризького договору від 18 квітня 1951 року та Декларації 

Європи [1]. Пізніше він був вилучений із документів Європейського Союзу, 

при цьому не втративши свого значення для функціонування міжнародної 

організації sui generis. 
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На рівні Європейського Союзу наднаціональна інституція розуміється 

як утворення типу держави із корелюючими політичними, геополітичними, 

культурними та етнічними ознаками: єдиними кордонами, єдиною 

централізованою публічною адміністрацією, спільною мовою та культурою, 

духом національної єдності у економічному, соціальному та культурному 

житті. 

Яскравим прикладом власне наднаціональної інституції міг стати 

Європейський Союз після ратифікації Конституції для Європи. Його 

значення для генезису феномену наднаціональності полягало у фактичному 

розмежуванні сфер компетенції Європейського Союзу та його держав-членів 

із передачею значної частки компетенції у відання наднаціональних органів 

міжнародної інституції [2]. 

Звідси випливає тема відсутності чіткості та однозначності щодо того, 

чого саме стосується феномен наднаціональності – власне усієї міжнародної 

інституції чи конкретних органів міжнародної інституції. Іншою площиною 

цього питання виступає не наднаціональність усієї міжнародної інституції чи 

окремих її органів, а лише наділення інституції чи органів ознаками 

наднаціональності. 

Багато вчених підтримують точку зору, що елементами 

наднаціональності наділяються лише окремі органи в рамках міжнародної 

інституції. Для прикладу, це можуть бути Генеральна Асамблея, Рада 

Безпеки чи Міжнародний Суд в рамках Організації Об’єднаних Націй. Доволі 

часто вживають також таке словосполучення як «наднаціональні інституції 

Європейського Союзу» [3]. 

До основних ознак, що свідчать на користь наявності феномену 

наднаціональності, відносимо утворення на основі міжнародного договору 

між двома або більше державами, пріоритетність компетенції міжнародної 

інституції по відношенню до компетенції держав-членів, окреме 

функціонування систем законодавчої, виконавчої та судової влади 

міжнародної інституції та держав-членів, що при цьому тісно взаємодіють, 
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прийняття рішень міжнародної інституції з вузлових, а не другорядних 

питань її діяльності, право міжнародної інституції схвалювати рішення, 

обов’язкові до виконання її державами-членами, можливість міжнародної 

інституції втручатись у внутрішні справи держав-членів, право міжнародної 

інституції схвалювати норми прямої дії для юридичних та фізичних осіб 

держав-членів, функціонування міжнародної інституції для цілей досягнення 

спільних інтересів усіх держав-членів, відсутність залежності та 

підпорядкованості службовців міжнародної інституції вказівкам та наказам, 

що можуть надходити від урядів держав, громадянами яких вони 

виступають, єдність території, її неподільність та цілісність, збереження 

суверенітету держав-членів міжнародної інституції, наявність єдиної 

Конституції та інші не менш важливі ознаки [4, c. 134-140]. 

Наднаціональні міжнародні організації належать до одного із 

особливих параметральних класів міжнародних інституцій поряд із 

міжнародними інституціями громадянського суспільства, 

транснаціональними корпораціями, національно-визвольними рухами, 

державами, транснаціональними організаціями, міжнародними інституціями 

військово-політичних союзів держав та міжнародними інституціями 

економіко-інтеграційних союзів країн. 

Делегування державами-членами повноважень міжнародній інституції 

не варто розцінювати у якості втрати першими частки свого суверенітету [5, 

c. 29]. В умовах даної нам сучасності це швидше ефективна реалізація 

міжнародними інституціями наданих їм державами-членами повноважень, їх 

послідовний та динамічний розвиток та ріст. З такої позиції 

наднаціональність буде розглядатися як додаток до народності, а відтак як 

позитивний етап генезису усієї системи міжнародних інституцій. 

Феномен наднаціональності відіграватиме особливо важливу роль під 

час побудови нової системи міжнародних інституцій, де буде закладено 

високоефективний механізм міжнародно-правового регулювання відносин в 

рамках міжнародного співтовариства. Його застосування стане актуальним 
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під час проведення як інвентаризації, так і функціональної координації, і 

зваженої ієрархії міжнародних інституцій усіх функціонально-раціональних 

блоків міжнародно-правового регулювання. 
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РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ОСНОВ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Імовірно, єдиним традиційним механізмом, що встигає оперативно 

реагувати на зміни у кіберпросторі та окреслювати тенденції розвитку 

міжнародно-правового регулювання, є міжнародні судові інституції. 

Правовий вакуум часто є причиною надмірної перевантаженості судів, що є 

фактично єдиною інстанцією, здатною розтлумачити особливості 

правозастосування з питань розвитку глобального інформаційного 

суспільства. 

Наразі міжнародні суди не просто вирішують спори, але активно 

заявляють про своє місце у процесах глобального управління інформаційним 

суспільством. В умовах міжнародно-правового вакууму їх рішення фактично 

закладають основу правозастосування у кіберпросторі. Часто при розгляді 

справ міжнародні суди виходять за рамки конкретного спору, встановлюючи 

загальні принципи поведінки у контексті певних правовідносин, тим самим 

перебираючи на себе нормотворчу функцію. Суб’єкти міжнародного права 

посилаються на рішення міжнародних судових установ з питань Інтернету 

значно частіше, ніж на відповідні нормативно-правові акти. Це можна 

пояснити прогресивністю судової практики порівняно зі складністю 

прийняття міжнародно-правових норм загальнообов’язкового характеру. 

Втім, досі подібні зміни у нормотворчій діяльності судових установ не 

знайшли належного відображення у доктрині міжнародного права. 

Феномен міжнародного судового правотворення є найбільш помітним 

на прикладі судових установ, що приймають рішення з достатньою 

регулярністю для того, щоб можна було говорити про певну спадковість та 
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розвиток [1]. При цьому судове правотворення не слід вважати побічним 

ефектом вирішення спорів. Прикладом цього може бути створення 

Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів, що стало 

відповіддю на неможливість держав домовитися про застосовне матеріальне 

право. Була надана перевага судовому процесу над матеріальним правом, що 

зрештою призвело до формування масиву інвестиційного права як результату 

вирішення інвестиційних спорів [2].  

Традиційно доктрина міжнародного права розглядає судові установи в 

контексті вирішення спорів та тлумачення міжнародно-правових норм, тим 

самим обмежуючи їх функціональну спроможність. Фактично міжнародне 

судочинство зводиться до застосування абстрактних норм до конкретних 

справ. Втім, слідуючи логіці Канта рішення кожної індивідуальної справи не 

може бути виведене із абстрактних концепцій [3, с. 12]. Ще Г. Кельзен 

говорив про неможливість чіткого розмежування між правотворенням та 

правозастосуванням [4, с. 82–83]. На думку Р. Брендома, кожне рішення 

щодо використання чи тлумачення  певної концепції стає частиною 

сутнісного наповнення цієї концепції. Дискреційні та творчі повноваження 

при правозастосуванні є частиною нормотворення [5, с. 175]. Згідно з 

доктриною res judicata суди приймають рішення з урахуванням конкретних 

обставин та правовідносин між сторонами у спорі. По суті ж, таке рішення 

має наслідки, що виходять далеко за рамки розглядуваного спору. Воно може 

бути використане для обґрунтування позиції сторін у наступних подібних 

спорах в аспекті тлумачення певної норми міжнародного права [6, с. 41]. 

Таким чином, йдеться про відповідність судової практики справедливим 

нормативним очікуванням сторін, тобто того як сторонам слід поводитися та, 

найголовніше, тлумачити міжнародне право. Такий підхід дає сторонам 

підстави сподіватися на вирішення своєї справи згідно з усталеною 

практикою відповідної міжнародної судової установи, що у випадку 

конкуруючої юрисдикції може бути причиною надання переваги одній з них 

перед іншими. При детальному аналізі чітких та подекуди категоричних 
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формулювань, що використовуються суддями міжнародних судів для 

обґрунтування своїх рішень, можна помітити їх орієнтованість на 

прогресивний розвиток міжнародного права. 

Судові рішення мають відмінний від основних джерел міжнародного 

права вплив на міжнародний правопорядок. Вони використовуються у якості 

аргументів та формують загальний міжнародно-правовий дискурс. 

Нормотворчий потенціал судових рішень залежить не лише від волі 

відповідних суб’єктів (voluntas), але й від логіки самого рішення (ratio). 

Таким чином, нормотворчий ефект судового рішення залежить від його 

сприйняття та застосування в подальшій практиці. У багатьох рішеннях у 

якості основної аргументації позиції сторін та самого суду використовуються 

саме прецеденти, а не норми міжнародних договорів. У випадку з 

інформаційним суспільством це може бути пояснено відсутністю відповідних 

спеціалізованих міжнародних угод, завдяки чому судова практика 

виявляється більш обширною та зрозумілою. Розвиток міжнародного права в 

аспекті формування глобального інформаційного суспільства повинен 

відбуватися з урахуванням нормотворчої функції судових установ, що 

відповідає динамічності та багатоманітності інформаційних правовідносин.    

У контексті інформаційного суспільства міжнародні суди застосовують 

концепцію динамічного тлумачення. Величезна кількість справ пов’язана з 

принциповою несумісністю транснаціональної природи Інтернету та 

обмеженими державними кордонами національними законами. У той же час, 

сплеск тероризму в Європі додав жару в дискусії щодо обов’язку онлайн 

платформ моніторити та видаляти відповідний контент. Крім того, 

горизонтальна природа режиму відповідальності посередника, що 

застосовується в ЄС, підняла питання щодо розмежування авторського права 

та свободи вираження поглядів. Не припиняються також дискусії між 

прихильниками більш жорстких регуляторних заходів з міркувань 

кібербезпеки та тими, хто відстоює фундаментальні права та свободи 

Інтернет-користувачів. 



109 

 

Список використаних джерел 

1. Von Bogdandy А., Venzke І. Beyond Dispute: International Judicial Institutions 

as Lawmakers / Armin von Bogdandy, Ingo Venzke // 12 German Law Journal.  

2011.  979 p. 

2. Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law / Rudolf 

Dolzer, Christoph Schreuer.  Oxford University Press, 2012.  454 p.  

3. Koskenniemi M. Constitutionalism as Mindset: Reflections on Kantian Themes 

about International Law and Globalization / Martti Koskenniemi // Theoretical 

Inquiries in Law.  2006.  Volume 8.  Issue 1.  P. 9–36. 

4. Kelsen H. Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche 

Problematik / Hans Kelsen.  Mohr Siebeck, 2008.  181 s. 

5. Brandom R. B. Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism: Negotiation and 

Administration in Hegel’s Account of the Structure and Content of Conceptual 

Norms / Robert B. Brandom // European Journal of Philosophy.  August 1999.  

Volume 7.  Issue 2.  Р. 164–189.  

6. Kirchner С. Zur konsequentialistischen Interpretationsmethode / Christian 

Kirchner // Internationalisierung des Rechts und seine ökonomische Analyse.  

Gabler Wiesbaden, 2008.  Р. 37-49.  

 



110 

 

Павко  Я.
 
А.

*
 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДЕЛІМІТАЦІЇ МОРСЬКИХ 

ПРОСТОРІВ У БАРЕНЦЕВОМУ МОРІ 

Протягом тривалого часу між РФ та Норвегією залишалося   

неврегульованим  питання  розмежування морських просторів в Північному 

Льодовитому океані‚ зокрема‚ в районі Баренцева моря. Необхідно 

зазначити‚ що Баренцеве море‚ назване на честь голландського мореплавця 

Віллема Баренца‚ є частиною Північного Льодовитого океану‚ омиває береги 

Норвегії та північно-західної частини РФ на сході‚ а на заході  межує з 

басейном Норвезького моря та архіпелагом Шпіцберген [4].
 
Загалом‚ 

Баренцеве море  має низку особливостей. Зокрема‚ для нього характерна 

висока біологічна  продуктивність‚ тому  рибальська діяльність має важливе 

значення як для Норвегії‚ так і для РФ. Також Баренцеве море  є багатим на 

запаси вуглеводнів‚ що підтверджується  проведеними дослідженнями  

Геологічною службою США. Крім того‚ через  нього проходять надзвичайно 

важливі  транспортні шляхи‚ які з’єднують РФ з Північною Європою  та 

Північною Атлантикою.   

Варто зауважити‚ що конфлікт між РФ та Норвегією щодо 

розмежування морських просторів в Північному Льодовитому океані був‚ 

безумовно‚ обумовлений двома факторами: бажанням кожної з 

вищезазначених держав  встановити  контроль  у даному  економічно та 

політично стратегічному  регіоні‚ а також відсутністю належного  

міжнародно-правового регулювання.   

Історично  питання щодо розмежування  морських просторів в 

Баренцевому морі  виникло ще у  20-х рр. ХХ  століття. Зокрема‚ СРСР  був 

прибічником «секторального принципу» розподілу в Арктиці‚ про що 

свідчить прийняття 15 квітня 1926 року Президією ЦВК СРСР  постанови 
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«Про оголошення  територією Союзу СРСР земель та островів‚ 

розташованих в Північному Льодовитому океані». Норвегія та ряд інших  

прибережних держав не визнавали делімітацію на основі даного принципу. 

Зазначимо‚ що 15 лютого 1957 року між СРСР та Норвегією було досягнуто 

Угоди про морський кордон  в Варангер-фіорді‚ яка стала першою спробою 

держав встановити морський кордон  між ними [5].
 
Необхідно зауважити‚ що 

в 1970-х рр. Норвегія та СРСР  розпочали переговори з питання  

розмежування морських просторів в Баренцевому морі‚ яке було зумовлено 

зростанням  інтересу до  спірної ділянки континентального шельфу площею 

155 000 кв. км. Варто підкреслити‚ що  Норвегія‚ на відміну від  Росії‚  

дотримувалася серединної лінії делімітації між берегами двох країн. 

Відносини   між двома державами ускладнювалися встановленням Норвегією 

200-мильної рибоохоронної зони в районі архіпелагу Шпіцберген‚ яку РФ не 

вважає правомірною. Зокрема‚ Р. Колодкін неодноразово зазначав‚ що 

Договір про Шпіцберген 1920 року‚ який визначає правовий режим 

архіпелагу‚ не передбачає право Норвегії на подібне поширення юрисдикції в 

морських просторах. Вона не може встановлювати в цьому районі свої 

правила рибальства та контролювати правила їх застосування [1].
 
 Оскільки 

держави не змогли дійти згоди в даному випадку щодо лінії  морського 

кордону‚ вони зрозуміли необхідність врегулювання питання рибальства. 

Таким чином‚ у 1975 році Норвегія та СРСР уклали Договір про 

співробітництво  в сфері рибальства‚ а у 1976 році – Договір про взаємні 

відносини в сфері рибальства‚ які  на сьогоднішній день є чинними. 

Загалом‚  у російсько-норвезьких відносинах  щодо розмежування 

морських просторів слід виділити декілька етапів: 1) з 1957 р. по 2006 р.;  2) з 

2007 р. по 2009 р.; 3) 2010 р.–  до сьогоднішнього дня. Протягом першого 

етапу  держави уклали  Угоду про морський кордон  в Варангер-фіорді  у 

1957 році‚ 2 угоди в сфері рибальства в полярному регіоні‚ а також 

намагалися врегулювати  спірне питання щодо делімітації континентального 

шельфу на підставі Конвенції про континентальний шельф 1958 року‚ а потім 
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Конвенції  з морського права 1982 року. Точкою відліку другого періоду 

варто вважати  укладення Угоди про розмежування морських просторів в 

районі Варангер-фіорда 2007 р. Зокрема‚ на даному етапі  держави  вели  

переговори  з приводу взаємних претензій. Третій період взаємовідносин РФ 

та Норвегії є найбільш успішним‚ оскільки було укладено надзвичайно 

важливий  міжнародний  договір‚ який сприяв вирішенню зазначеного 

суперечливого питання у царині міжнародно-правових відносин. 

Необхідно зауважити‚ що важливим досягненням двостороннього 

співробітництва вищезазначених держав в арктичному регіоні стало 

укладення Міжнародного договору про розмежування морських  просторів та 

співробітництво в Баренцевому морі та Північному Льодовитому океані  15 

вересня 2010 року‚ який набрав чинності  7 липня  2011року. Зазначимо‚ що 

даний договір встановив чіткі кордони суверенних прав та юрисдикції РФ і 

Норвегії в суміжних районах Північного Льодовитого океану [3‚с. 16]. За 

своєю структурою  міжнародний договір складається з 8 статей та 2 додатків‚ 

які є  його невід’ємною частиною. Необхідно підкреслити‚ що ст. 1 

міжнародного договору закріплює лінію розмежування в спірних морських 

просторах. Відповідно до ст. 2‚ РФ і Норвегія дотримуються  визначеної  

делімітації  морських просторів та  не  здійснюють будь-які суверенні права 

або юрисдикцію  в морських просторах за межами цієї лінії.
 
 Нагадаємо‚ що  

СРСР та Норвегія уклали  Угоду про співробітництво в сфері рибальства від 

11 квітня 1975 року та Угоду про взаємні відносини в сфері рибальства від 15 

жовтня 1976 року‚ які згідно зі ст. 1 Додатку 1‚ присвяченому питанням 

рибальства‚ Міжнародного договору про розмежування морських  просторів 

та співробітництво в Баренцевому морі та Північному Льодовитому океані 

2010 року  зберігають юридичну силу протягом 15 років після набрання 

чинності  даного договору. Після закінчення строку кожна з  угод  є чинною 

протягом  наступних шестирічних строків‚ якщо жодна із сторін не 

повідомить іншу сторону про припинення  її дії  не пізніше‚ ніж за 6 місяців 

до закінчення шестирічного періоду [2]. 
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Необхідно зазначити‚ що особливістю даного договору є  закріплення 

механізму визначення та видобування вуглеводнів з транскордонних 

родовищ  держав.  Відповідно до ст. 5 даного договору‚ якщо родовище 

вуглеводнів простягається за лінію розмежування‚ то сторони застосовують 

положення  Додатку 2‚ присвяченому питанню транскордонних родовищ 

вуглеводнів. Якщо ж  родовище простягається на континентальному шельфі  

кожної з держав‚ і родовище  на шельфі однієї сторони  може повністю або 

частково експлуатуватися  з континентального шельфу іншої сторони‚ за 

вимогою однієї із сторін  укладається угода про експлуатацію родовища  

вуглеводнів як  єдиного  цілого‚ включаючи його розподіл [2].  

Даний договір оцінюють як з позитивної‚ так і негативної точки зору. З 

однієї сторони‚ вищезазначений міжнародний договір 2010 року став 

компромісом‚ якого РФ та Норвегія  не могли досягти вже більше 50-ти 

років. Крім того‚ він закріпив фундаментальні положення щодо 

транскордонних родовищ вуглеводнів і рибальства‚ а також встановив 

делімітацію морських просторів в Північному Льодовитому океані та 

Баренцевому морі‚ враховуючи інтереси обох сторін. З негативної точки зору 

укладення даного договору  оцінює РФ‚ оскільки ряд російських експертів 

вважає‚ що договір 2010 року суперечить національним інтересам держави‚ 

так як передбачає  суттєву поступку  частини виключної економічної зони на 

користь Норвегії.  

Отже‚ Договір про розмежування морських просторів і співробітництво 

в Північному Льодовитому океані та Баренцевому морі 2010 року між РФ та 

Норвегією‚ незважаючи на його суперечливі  оцінки‚ є важливим 

досягненням російсько-норвезького співробітництва за останні роки‚ 

позитивним підсумком якого є визначений морський кордон в Баренцевому 

морі. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ З 

БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ЯК МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Базельський комітет з банківського нагляду (надалі – «Базельський 

комітет») відіграє провідну роль у міжнародній регламентації банківської 

діяльності. Незважаючи на фактично найвагоміший внесок у вироблення 

міжнародних стандартів банківської діяльності (з-поміж існуючих форматів 

співробітництва держав), міжнародно-правовий інституційний статус 

Базельського комітету досліджений недостатньо.  

Завданням дослідження є з’ясувати наявність у Базельського комітету 

статусу міжнародної організації за міжнародним правом. Для досягнення 

поставленого завдання пропонується проаналізувати наявність у 

Базельського комітету ознак міжнародної організації, що сформульовані в 

конвенційних та доктринальних джерелах, а також в судовій практиці: 

1. Заснування державами у відповідності до міжнародного договору. 

2. Наявність органів, що формують та виражають власну волю міжнародної 

організації. 

3. Наявність правосуб’єктності, відмінної від правосуб’єктності держав-

учасниць міжнародної організації. 

За першою ознакою, ми приходимо до висновку, що документи про 

створення Базельського комітету (протокол рішення голів центральних 

банків держав «великої десятки» (G10) про створення Базельського комітету 

1974 р. та Статут Базельського комітету 2013 р.) не мають статусу 

міжнародного договору. 

Системний аналіз тексту Статуту Базельського комітету не дозволяє 

дійти висновку, що шляхом затвердження Статуту група голів центральних 

банків та органів банківського нагляду держав «великої десятки» мала на 
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меті укладення міжнародного договору та формалізацію статусу 

Базельського комітету як міжнародної організації. 

Статут Базельського комітету не містить ряд типових для міжнародних 

договорів елементів – преамбули (зокрема, відсутнє посилання на намір 

сторін укласти міжнародний договір) та заключної частини (зокрема, 

відсутній перелік суб’єктів, для підписання яких відкрито міжнародний 

договір та в цілому відсутня процедура прийняття сторонами міжнародного 

договору, відсутній порядок набрання чинності, автентичність текстів тощо). 

Документи про створення Базельського комітету не містять відомостей 

про їх підписання представниками від імені держав. 

Отже, Базельський комітет не було створено шляхом реалізації 

суверенної волі держав належним чином уповноваженими на відповідні дії 

представниками держав. 

За другою ознакою, Базельський комітет має власну організаційну 

структуру органів, що забезпечують його поточну діяльність (вищий орган 

управління – Комітет, Секретаріат, Голова Комітету, групи – робочі та 

спеціальні), проте вони не формують та не виражають власну волю 

міжнародної організації, оскільки в своїй діяльності залежать від волі іншого 

міжнародного утворення – групи голів центральних банків та керівників 

органів банківського нагляду держав «великої десятки» (надалі – «Група»). 

Зокрема, в Статуті Базельського комітету міститься пряме посилання на 

необхідність схвалення Групою рішень з основних питань діяльності 

Базельського комітету та здійснення Базельським комітетом діяльності в 

межах загальних напрямків і робочої програми, визначених Групою. 

Зазначене, на наш погляд, є підставою для висновку про відсутність у 

Базельського комітету повноцінної власної волі. 

За третьою ознакою, ми приходимо до висновку про те, що у 

Базельського комітету немає міжнародної правосуб’єктності як з огляду на 

відсутність відповідних положень в установчому документі – Статуті 
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Базельського комітету, так і зважаючи на відсутність у Базельського комітету 

ознак, які висуваються концепцією імпліцитної компетенції. 

З огляду на вищевикладене, уявляється можливим зробити висновок 

про відсутність у Базельського комітету статусу класичної міжнародної 

організації за міжнародним правом. Цим Базельський комітет відрізняється 

від міжнародних міжвідомчих організацій, наприклад, Міжнародної 

організації кримінальної поліції (INTERPOL), Міжнародної організації 

цивільної оборони (ICDO).  

Характеризуючи Базельський комітет, дослідники вживають терміни 

«форма міжнародного міжвідомчого співробітництва» [1, c. 35], «міжурядове 

відомство», «міжвідомча регуляторна мережа», «суб’єкт міжнародного 

регуляторного процесу» [2, c. 17] та говорять про становлення «глобального 

адміністративного права» [3. c. 1].  

В якості інших прикладів існуючих форм міжнародного міжвідомчого 

співробітництва без створення міжнародної організації, окрім Базельського 

комітету, можна навести Раду фінансової стабільності (міжнародна асоціація 

органів державної влади, відповідальних за сферу фінансів, до основних 

функцій якої належить здійснення моніторингу та надання рекомендацій з 

питань розвитку глобальної фінансової системи), Міжнародну організацію 

комісій з цінних паперів (приватна неприбуткова організація, до складу якої 

входять представники національних комісій, що здійснюють регулювання 

ринку цінних паперів), Міжнародну асоціацію органів нагляду за діяльністю 

страхового ринку (асоціація органів державної влади, що здійснюють 

регулювання та нагляд за діяльністю ринку страхових послуг).  
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ПОНЯТТЯ МИТНИХ СОЮЗІВ 

У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

         Митний союз як форма міждержавного співробітництва має 

багатовікову історію. Протягом цього часу змінювався зміст поняття, його 

місце в системі суспільних відносин, ступінь впливу на навколишній світ. 

         Можна стверджувати, що виникнення митних союзів було пов’язано з 

наявністю трьох складових: держави, як форми суспільного устрою, системи 

справляння податків з населення і митного тарифу як зводу ставок митних 

зборів. Ці складові формувалися поступово, і тільки після зведення ставок 

мита в якусь впорядковану схему виникла необхідність враховувати цей 

фактор в міждержавних відносинах. 

         Митний союз стає необхідною умовою економічного розвитку і 

виступає однією з основ складання великих європейських держав. Цей 

процес протікав досить повільно, в силу нерозвиненості товарного обміну; 

лише з переходом на мануфактурне виробництво, з розвитком і 

впровадженням в промисловість машинобудування, виникла потреба у 

встановленні таких митних тарифів, які дозволяли захищати вітчизняного 

виробника і при цьому не носили відверто несправедливий характер щодо 

сусідів. 

        Укладена замість неї тимчасова Угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) 

передбачала більш розпливчасте поняття митного союзу. Крім цього, 

виникли додаткові перешкоди, пов’язані з наданням режиму найбільшого 

сприяння в рамках членства в ГАТТ. З цього моменту можна вести відлік 

існування митних союзів в сучасному розумінні цього слова [1]. 
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       Класичне визначення митного союзу, що спирається на досвід XIX і 

початку XX століть нам дає Джейкоб Вінер (JacobViner) в своїй 

фундаментальній праці The Customs Union Issue. Завершений митний союз, 

на його думку, ґрунтується на таких передумовах: 

1) повне скасування тарифів між територіями членів (звернемо увагу на 

використання терміну «території» замість «держави»); 

2) встановлення єдиного тарифу на імпорт ззовні союзу; 

3) розподіл митних доходів між членами відповідно до домовленості. 

         К. К. Сандровський в своїй монографії «Міжнародне митне право» дає 

наступне визначення митного союзу: «угода двох і більше суміжних держав 

про заміну їх митних територій однією загальною митною територією» . Далі 

він слідує Вінеру, відносячи до відмітних ознак МС скасування мит та інших 

значних заходів в торгових обмінах всередині митного союзу, прийняття 

спільного митного тарифу в торгівлі з третіми країнами, проведення єдиної 

митної політики, розробку єдиного або узгодженого митного законодавства і 

створення єдиної митної адміністрації для його застосування. Трохи далі він 

розглядає як приклад такого союзу ЄС. Відзначимо, що в якості особливої 

риси, характерної виключно для митного союзу ЄС, К. К. Сандровський 

додає участь Євросоюзу в якості самостійної сторони міжнародних договорів 

[2]. 

           Аналізуючи термін «митний союз» у вузькому розумінні, Ф. Ф. 

Мартенс ще на початку минулого століття визначав його як об’єднання 

незалежних держав, які встановлюють за взаємною згодою спільний порядок 

у відносинах торгівлі і промисловості, і особливо у відносинах митного 

управління. Дещо інакше тлумачив цей термін К. К. Сандровський, який 

вказував, що митний союз – це об’єднання політико-економічного характеру 

з метою координації зовнішньоекономічної діяльності держав, регламентації 

на єдиній або погодженій правовій основі обсягу, структури та умов 

експорту, імпорту товарів та інших предметів. Узагальнюючи наведені 

визначення, необхідно відмітити, що митний союз – це, передовсім, 
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об’єднання держав (а в окремих випадках – і інших утворень), тобто 

міжнародна організація. 

        На думку В. І. Лісовського, таку форму міжнародного митного 

співробітництва практично і юридично слід розділяти на: 

а) повні митні союзи (зі створеннями єдиної митної території); 

б) часткові митні союзи (без створення єдиної митної території) . 

       Таку диференціацію досить складно провести на практиці. Передовсім це 

пов’язано зі складністю міжнародних договорів, на підставі яких 

створюються митні союзи та регулюється їх діяльність. 

         Водночас, безумовно, саме поняття «митний союз», обов’язково 

передбачає наявність (усіх або деяких) умов: спільна митна 

політика,узгодження митних тарифів чи введення єдиного митного тарифу, 

координація діяльності чи навіть злиття митних адміністрацій тощо. Проте 

варто ще раз наголосити, що за цим критерієм диференціювати митні союзи 

доволі складно. 

         Досліджуючи митні союзи, В. В. Заварзіна вказувала, що вони є 

«кроком на шляху до формування економічного союзу чи фазою його 

створення». Так, створений у 1994 році митний союз Бельгії, Голландії і 

Люксембургу вже у 1998 році перетворився в економічний союз – Бенілюкс, 

а МЕРКОСУР, заснований у 1986 році як зона вільної торгівлі, у 1995 році 

перетворюється у Митний Союз, який запровадив єдиний митний тариф, що 

охопив більше 80% номенклатури товарів, імпортованих з третіх країн [3].      

           Митний союз – більш глибокий тип інтеграції, в порівнянні з зоною 

вільної торгівлі, що передбачає утворення спільної митної території, 

введення єдиного митного тарифу і єдиної системи нетарифного 

регулювання торгівлі відносно третіх країн, узгоджену скасування країнами-

учасницями, перш за все, митних кордонів і мит між собою, національних 

митних тарифів, створення і діяльність спільних наднаціональних органів, 

покликаних координувати проведення узгодженої зовнішньоторговельної 

політики. Домовленості про створення митного союзу зазвичай 
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доповнюються угодою про платіжний союз для забезпечення 

конвертованості національних валют країн-учасниць.  
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МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Гладштейн А. Л.
*
 

ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА В 

АНТИДЕМПІНГОВИХ ТА АНТИСУБСИДИЦІЙНИХ 

РОЗСЛІДУВАННЯХ 

При проведенні торгових розслідувань та у разі застосування за 

результатами їх проведення обмежувальних заходів, необхідно серед інших 

обов’язкових критеріїв враховувати чи володіє заявник процесуальною 

правосу’бєктністю та чи дійсно імпорт товару завдає шкоди галузі 

вітчизняного виробництва. 

Концепція галузі вітчизняного виробництва або національного 

товаровиробника випливає із поняття подібного товару [1, с. 696]. Такий 

підхід дає відповідь на питання хто може подавати скаргу про порушення та 

проведення антидемпінгового чи антисубсидиційного розслідування. Крім 

того, така концепція визначає об'єм даних, які необхідно враховувати 

компетентним органам влади, що проводять торгові розслідування. Другим 

елементом концепції є надання рекомендацій або настанов щодо визначення 

обсягу субсидованого чи демпінгового імпорту про який стверджується, що 

він завдає шкоду національному товаровиробнику.  

Стаття 4.1. Угоди Світової організації торгівлі (СОТ) про застосування 

Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (надалі – «Угода 

СОТ про антидемпінг») передбачає те, що  термін «галузь   вітчизняного 

виробництва» тлумачиться  як такий,  що відноситься до вітчизняних 

виробників аналогічних товарів у цілому або до  тих  із  них,  чий сукупний  

випуск  цих  товарів  становить значну частку загального вітчизняного 

виробництва цих товарів, за винятком двох випадків, визначених цією ж 
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статтею. Майже аналогічне визначення галузі вітчизняного виробництва 

міститься у статті 16.2. Угоди СОТ про субсидії та компенсаційні заходи 

(надалі – «Угода СОТ про СКЗ»).  

Стаття 4.1. так би мовити співставляє два підходи до визначення галузі 

національного виробництва. Так, Апеляційний орган СОТ у справі EC-

Fasteners (China) (2011) зауважив те, що [шляхом] використання терміну 

«значна частка» у контексті другого підходу компетентні органи, що 

проводять розслідування повинні знайти відповідь на питання наскільки 

виробництво товару має бути представлене тими виробниками, що 

утворюють галузь національного виробництва у випадку, якщо така галузь 

визначається як менша від виробників аналогічних товарів в цілому.  При 

цьому, однак, статтею 4.1. не встановлюється чітка відсоткова ставка для 

визначення «значної частки» [2, п. 411]. 

Таким чином, поняття галузі вітчизняного виробництва не обов'язково 

має становити виробництво товарів в цілому, оскільки вітчизняні виробники 

товару, чиє сукупне виробництво становить значну частку вітчизняного 

виробництва, також вважаються галуззю національного виробництва. Як 

справедливо зазначено у звіті Групи Експертів СОТ у справі Mexico Steel 

Pipes and Tubes (2007), текст статті 4.1. Угоди СОТ про антидемпінг не 

визначає жодної ієрархії між цими двома підходами. При цьому 

компетентним органам не дозволяється у ході одного і того самого 

розслідування використовувати різні підходи [3, п. 7.322].  

Одночасно, у справі EC-Fasteners (China) (2011) Апеляційним органом 

також було зазначено те, що під «значною часткою» слід все таки розуміти 

достатньо високий відсоток від загального виробництва товару. Справді, чим 

нижчий рівень виробництва, тим більш ретельний аналіз повинні здійснити 

компетентні органи для того, щоб упевнитися в тому, що частка, використана 

у підрахунку, дійсно відображає виробництво товару в цілому [2, п. 412].  

Для цілей визначення галузі національного виробництва слід 

розрізняти чотири категорії виробників товару. Перша категорія включає 
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виробників товару, які пов'язані із експортерами або імпортерами товару, про 

який стверджується, що він субсидується або демпінгується. Обсяг 

виробництва товару вітчизняними виробниками, що підпадають під першу 

категорію, не враховується при визначенні галузі національного 

виробництва. Друга категорія складається із виробників, що не підпадають 

під першу категорію та підтримують скаргу. Третя категорія складається із 

тих виробників, які так само не входять до першої категорії та одночасно не 

висловлюють жодної позиції щодо скарги. Четверту категорію складають 

виробники, що виступають проти подання скарги та не підпадають під першу 

категорію. Таким чином, галузь національного виробництва слід 

вираховувати на основі другої, третьої та четвертої категорій.  

Національне законодавство України у відповідних законах про захист 

національного товаровиробника від демпінгового імпорту (надалі – «Закон 

про антидемпінг») та від субсидованого імпорту (далі – Закон про 

субсидований імпорт) імплементує положення Угоди СОТ про антидемпінг 

та про СКЗ разом із тим вказуючи на особливості визначення національного 

товаровиробника. Так, згідно із статтею 11 Закону про антидемпінг при  

визначенні  національного товаровиробника враховується чи пов’язаний 

національний виробник із експортером або імпортером товару та чи поділена 

територія країни на два або більше конкурентоспроможних ринки 

виробництва подібного товару.  

Частина шоста статті 12 Закону України про антидемпінг дає більш 

детальне визначення того, яким чином встановлюється процесуальна 

правосуб'єктність виробників для подання скарги про порушення та 

проведення розслідування. Так, за загальним правилом питання щодо 

достатньої чи недостатньої підтримки вітчизняними виробниками товару 

скарги про порушення та проведення антидемпінгового чи 

антисубсидиційного розслідування слід вирішувати виходячи із загального 

виробництва товару на території держави. Такий підхід відображено у 

законодавстві ЄС [4]. При цьому слід розрізняти декілька методів 
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встановлення рівня підтримки скарги. За умови, що скаргу підтримує більше 

50% вітчизняних виробників подібного товару, питання щодо процесуальної 

правосуб'єктності подавати скаргу не виникає. У разі ж, якщо та частина 

вітчизняних виробників, що подають скаргу, налічує менше 25% від 

загального виробництва товару, то група таких виробників не володіє 

процесуальною правосуб'єктністю подавати скаргу. У тому випадку, якщо 

рівень підтримки коливається між 25% та 50% від загального виробництва 

подібного товару, то слід враховувати виробництво як тих вітчизняних 

виробників, які підтримують скаргу, так і тих, хто виступає проти її подання.  

Процесуальна правосуб'єктність виникне у тому випадку, якщо рівень 

підтримки буде вищим за рівень заперечення. Такий рівень підтримки чи 

заперечення виражається у відсотковому еквіваленті від загального 

виробництва товару за виключенням тих виробників товару, що пов'язані з 

експортерами.  

Загальне виробництво можна вимірювати виходячи з даних про 

товарооборот або з кількості реалізованого товару. Розрахунок виходячи із 

товарообороту виглядає більш репрезентативним, якщо йдеться про галузь 

виробництва, яка має широкий модельний ряд та якщо ціна на такі моделі 

суттєво варіюється.   

Потрібно звернути увагу на те, що ті виробники які ані висловлюють 

підтримку, ані заперечують проти подання скарги, не враховуються при 

визначенні рівня підтримки чи заперечення. Виробництво таких виробників 

слід, однак, брати до уваги для цілей підрахунку загального виробництва 

товару. 

У випадку з галузями промисловості, що складаються з дрібних 

підприємств, пов'язаних з виключно великою кількістю товаровиробників,  

примітка 12 Угоди СОТ про антидемпінг дозволяє визначати рівень 

підтримки або висловлення заперечення до скарги шляхом використання 

статистично обґрунтованих вибіркових методів. 
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Одночасно, слід зазначити те, що для цілей визначення рівня підтримки 

скарги необхідно враховувати і тих виробників товару, яким субсидований 

чи демпінговий імпорт не завдає шкоди.  

 Таким чином, визначення галузі національного виробництва є одним із 

важливих елементів як до початку ініціювання торгового розслідування, так і 

в ході встановлення факту шкоди, що може бути підставою для застосування 

антидемпінгових або компенсаційних заходів.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ 

МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ 

Програмно-цільовий метод (надалі – «ПЦМ») формування бюджету є 

інструментом, який забезпечує ефективне управління бюджетним процесом у 

середньостроковій перспективі. Цей метод зорієнтовано на вирішення 

існуючих проблем територіальної громади та досягнення визначених цілей. 

Багато країн застосовує його з метою ефективного та результативного 

використання обмежених бюджетних коштів. 

Згідно зі ст. 2 БК України ПЦМ у бюджетному процесі - метод 

управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за 

рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу [1]. 

Згідно зі ст. 20 БК України у бюджетному процесі ПЦМ застосовується 

на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради) [1]. 

Згідно з ч. 18 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК 

України ПЦМ у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають 

зв’язок з державним бюджетом, застосовується починаючи зі складання 

проектів місцевих бюджетів на 2017 рік [1]. 

За допомогою ПЦМ можна провести зіставлення обсягу фінансування 

бюджетної програми (витрат) із кінцевими результатами, що очікуються від 

її виконання. 

Завдяки тому, що ПЦМ складання бюджету зосереджує увагу на 

результатах та досягненнях діяльності уряду та його структур, він дозволяє 

посилити дієвість та ефективність місцевого сектора. В аналітичному плані 

він запроваджує в бюджетний процес важливі елементи аналізу зіставлення 

                                           
*
 Аспірант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Чуприна Л. М. 



129 

 

витрат і досягнутих результатів. Цей аналіз є інструментом оцінки програм, 

який забезпечує схвалення та здійснення у бюджетній сфері тих програм, 

результати від реалізації яких (що можуть бути визначені кількісно) 

перевищуватимуть витрати на них. Однак оскільки часто результати, яких 

досягають, витрачаючи кошти, є нематеріальними за своєю природою, в 

багатьох випадках застосовувати аналіз витрат і результатів непросто. За 

умови, коли результат важко оцінити кількісно, нерідко застосовується дещо 

менш потужний критерій ефективності, а саме критерій ефективності витрат. 

Аналіз ефективності витрат спонукає розробників бюджетної політики 

шукати такий метод досягнення тієї чи іншої цілі, який пов'язаний із як 

найменшими витратами [2]. 

Завдяки тому, що ПЦМ складання бюджету формує систему звітування 

та оцінки роботи, він забезпечує вищий рівень прозорості ухвалення рішень. 

При застосуванні ПЦМ як суспільство в цілому, так і законодавча гілка влади 

можуть отримати значно чіткішу картину того, що робить розпорядник 

бюджетних коштів і для чого він взагалі існує, чого він намагається 

досягнути, яким чином він намагається це здійснювати і, в кінцевому 

результаті, наскільки успішно він це здійснює. Ця чітка картина, у свою 

чергу, сприяє створенню такого клімату для розробки політики, в якому стає 

можливим приймати більш раціональні фінансові рішення стосовно рівня та 

складу видатків бюджету. 

Із запровадженням ПЦМ складання бюджетів помітно змінюється 

характер обговорення політики на місцевому рівні. Акцент переноситься з 

потреби в коштах для утримання бюджетних установ на те, які результати 

будуть від використання бюджетних коштів, тобто забезпечується 

ефективність їх використання. Увага зосереджується на тому, що одержує 

суспільство за ті кошти, які воно витрачає. Замість того, щоб ставити 

питання, чи правильно витрачаються кошти при виконанні бюджетного 

плану, спочатку піднімаються питання про те, наскільки добре витрачаються 

кошти при досягненні цілей [3]. 
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Таким чином, запровадження ПЦМ до складання та виконання 

бюджету має такі переваги: 

 забезпечення прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає цілі 

і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищення 

рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм; 

 забезпечення за результатами виконання бюджету здійснення оцінки 

діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених 

цілей та виконання завдань, а також проведення аналізу причин 

неефективного виконання бюджетних програм; 

 упорядкування організації діяльності головного розпорядника 

бюджетних коштів щодо формування і виконання бюджетних програм 

шляхом чіткого розмежування відповідальності за реалізацію кожної 

бюджетної програми між визначеними розпорядником бюджетних коштів і 

відповідальними виконавцями бюджетних програм; 

 посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних 

коштів за дотримання відповідності бюджетних програм законодавче 

визначеній меті його діяльності, а також за фінансове забезпечення 

бюджетних програм і результати їх виконання; 

 підвищення якості розроблення бюджетної політики, ефективності 

розподілу і використання бюджетних коштів. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВІВ, 

ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБ’ЄКТОМ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ 

Сек’юритизація є фінансовою технікою, яка в її класичній формі 

передбачає продаж активів фінансовою установою або іншою юридичною 

особою (надалі – «ініціатор сек’юритизації») спеціально створеній для цілей 

сек’юритизації компанії (надалі – «спеціальна компанія»), яка здійснює 

випуск цінних паперів, які забезпечуються відчуженими активами, з метою 

фінансування купівлі активів. 

Під активами, сек’юритизація яких може здійснюватися, як правило, 

розуміють права вимоги за грошовими зобов’язаннями або інші фінансові 

активи (надалі – «активи»). Перші сек’юритизації датуються 60 роками ХХ 

століття та були здійснені у США щодо активів, забезпечених іпотекою [1, с. 

269]. Починаючи з 80 років ХХ століття сек’юритизаційні техніки були 

також застосовані  не тільки щодо іпотечних активів, а й щодо інших видів 

активів [2]. Це стало поштовхом для багатьох держав передбачити на 

законодавчому рівні особливості правового регулювання сек’юритизації 

різних видів активів. 

Як зазначає Філіп Вуд, теоретично будь-який актив може бути 

сек’юритизований [3, с. 454]. Найбільш поширеними є такі види активів, які 

можуть бути використані у процесі сек’юритизації: права вимоги за 

кредитами, забезпеченими житловою іпотекою; права вимоги за 

комерційними іпотечними кредитами; права грошової вимоги за споживчими 

кредитами (автокредити, кредити на інші транспортні засоби та техніку, 

карткові кредити, інші кредити на споживчі цілі), іншими зобов’язаннями 

споживачів (страхові виплата у разі страхування життя, плата за телефонне 

обслуговування); право вимоги за грошовими зобов’язаннями, що виникають 
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у разі купівлі-продажу товарів з відстроченням  платежу; права вимоги за 

договорами оренди обладнання, суден та літаків; банківські кредити (кредити 

на проектне фінансування, державні кредити); портфелі цінних паперів; 

державні доходи, у т.ч. право вимоги за податковими зобов’язаннями, що 

підлягають виконанню [3, с. 454]. 

У такий спосіб, простежується особливість, відповідно до якої при 

сек’юритизації активи повинні передбачати постійні потоки грошових 

надходжень у майбутньому. При цьому грошові надходження від активів 

повинні здійснюватися у фіксованому вигляді на постійній основі та 

відповідно до визначеного графіку платежів [1, с. 273]. Для сек’юритизації, 

як правило, намагаються брати активи з достатньо значною історією для 

того, щоб спрогнозувати ймовірне надходження грошових потоків в 

майбутньому. Враховуючи, що активи для цілей сек’юритизації формуються 

у пул активів, такі активи повинні бути однорідними, що потребує 

стандартизації умов, на яких вони обслуговуються (наприклад, умови 

кредитних договорів щодо кінцевого строку кредитування, порядку та 

характеру щомісячних платежів, виду забезпечення і т.п. мають бути 

подібними). При сек’юритизації важливо також враховувати географічне та 

демографічне різноманіття, враховуючи значну кількість активів, які 

об’єднуються. Крім того, важливо зазначити про таку особливість як 

відокремленість активів, що є об’єктом сек’юритизації від інших активів 

ініціатора сек’юритизації [1, с. 274]. Важливо зазначити про такий критерій 

як допустимість відступлення певного роду активів та на таку безпосередньо 

пов’язану з ним умову як необхідність отримання згоди боржників на 

здійснення відступлення та/або повідомлення їх про факт відступлення та 

зміну кредитора [3, с. 454]. Враховуючи специфіку угод сек’юритизації, 

досить часто держави на законодавчому рівні закріплюють умову щодо 

неможливості задоволення вимог кредиторів за рахунок відчужених активів у 

випадку банкрутства ініціатора сек’юритизації, окрім виключних випадків 
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(наприклад, у випадку шахрайства). Така умова впливає на формування 

спеціального статусу таких активів.  

На сьогодні законодавство США дозволяє здійснювати сек’юритизацію 

різного роду фінансових активів (заборгованість за кредитними картками, 

заборгованість, що виникає у разі купівлі-продажу товарів з відстроченням  

платежу, споживчі кредити, автокредити, інші), не обмежуючись лише 

іпотечними. Право Люксембургу передбачає можливість сек’юритизувати 

будь-який актив, який передбачає отримання грошового надходження, у т. ч. 

той, що може виникнути в майбутньому. Подібний підхід до визначення 

активів, які можуть бути сек’юритизовані закріплений також і в 

законодавстві Філіппін та Бельгії. У 2012 році був значно розширений 

перелік активів для сек’юритизації в Китаї. 1 липня 2014 році в Росії набув 

чинності закон, яким вносилися зміни до числа діючих нормативно-правових 

актів держави, та який ввів в правове поле сек’юритизацію різних активів, а 

не лише іпотечних, як було раніше. Досить широке коло активів, які можуть 

бути сек’юритизовані закріплено також в законодавстві Франції (у т. ч. право 

вимоги за грошовими зобов’язаннями, що підпадають під дію як 

французького права, так  іноземного права, а також такі, що виникають як з 

діючих договорів, так із договорів, що можуть бути укладені в майбутньому, 

у т.ч. такі, що є предметом спору) [4]. 

Не зважаючи на те, що цивільне законодавство України дозволяє 

здійснювати відступлення права вимоги за будь-якими активами, крім тих, 

що нерозривно пов’язані з особою кредитора, чинне законодавство допускає 

можливість здійснювати сек’юритизацію виключно іпотечних активів. Так, 

Закон України «Про іпотечні облігації»  N 3273-IV від 22 грудня 2005 року 

(надалі – «Закон про іпотечні облігації») надає визначення лише іпотечного 

активу, розуміючи під останнім право вимоги за забезпеченим іпотекою 

грошовим зобов'язанням боржника. Крім того, Закон про іпотечні облігації 

закріплює вимоги, яким повинні відповідати іпотечні активи, зокрема: 

перебування таких активів у власності спеціальної компанії, можливість їх 
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вільного відчуження, зобов’язання боржника повинні виконуватися 

виключно в грошовій формі, активи не повинні бути мати іншого обтяження, 

ін. [5]. При цьому можливість сек’юритизації в рамках національного 

правопорядку України інших видів активів (крім іпотечних) не передбачена, 

що є однією з підстав звернення до транскордонної сек’юритизації. 

Враховуючи вищевикладене та на підставі аналізу законодавства інших 

держав, вважаємо необхідним внесення змін до діючого законодавства 

України або шляхом розробки окремого закону у сфері сек’юритизації, або 

шляхом внесення змін в діючі нормативно-правові акти, які б передбачили 

можливість здійснення сек’юритизації різних видів активів, не обмежуючись 

іпотечними, та забезпечили правові умови для здійснення такого роду угод 

на території України, враховуючи їх специфіку.  
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МЕДІАЦІЯ – САМОСТІЙНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 

ПРИВАТНО – ПРАВОВИХ СПОРІВ 

Дослідження процедури медіації, як відносно нового та самостійного 

способу вирішення приватно – правових спорів необхідно розпочати із 

дослідження самого поняття медіації, як правової категорії. Сьогодні 

складність однозначного розуміння медіації пов'язана з широким спектром її 

застосування, різноманітністю організаційних форм, видів і моделей 

примирної процедури за участю медіатора та відсутністю законодавчого 

закріплення інституту медіації.  Так, в юридичній літературі виділяють 

два підходи до визначення поняття медіації: концептуальний і описовий.  

Концептуальний підхід передбачає визначення поняття через основні 

принципи, цілі та завдання примирної процедури за участю посередника. До 

типових визначень концептуального характеру можна віднести наступне: 

медіація - це добровільна конфіденційна процедура врегулювання спору, в 

ході якої нейтральна особа (медіатор) сприяє сторонам у проведенні 

переговорів з метою укладання взаємоприйнятної угоди. Концептуальні 

визначення носять теоретичний характер і дозволяють отримати уявлення 

скоріше про ідеальну модель медіації, ніж про те, що в дійсності відбувається 

під час примирної процедури.  

Описовий підхід, навпаки, наближений до практики. Відомий у 

Великобританії фахівець з сімейної медіації М. Робертс зазначав: «Медіація - 

це процедура врегулювання конфлікту при якій сторони спору зустрічаються 

та спілкуються з медіатором, після цього роблять спробу вирішити спір 

шляхом укладення мирової угоди між собою» [1, с. 5]. Описовий підхід до 

визначення медіації, більшою мірою, дозволяє розкрити зміст того чи іншого 

виду медіації або ж моделі медіації [2, с. 177]. 
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Аналіз наукових праць, дає можливість стверджувати те, що більшість 

вчених підтримують концептуальний підхід щодо визначення змісту медіації. 

Проте, одні вчені, при визначенні поняття медіації звертають увагу на 

важливій ролі медіатора, як нейтральної особи, яка має сприяти шляхом 

ведення переговорів між сторонами конфлікту вирішити його (Ю. В. Бауліна, 

Ю. В. Розман). Інші науковці акцентують увагу на результаті медіації, а саме 

мирному завершенні конфлікту (А. В. Гайдук, М. Я. Поліщук, І. Г. 

Ясиновський). Третя група правознавців досліджуючи процедуру медіації 

намагаються відобразити як зміст, так і кінцеву мету проведення примирної 

процедури (Ю. Д. Притика, В. Т. Маляренко, О. В. Белінська, О. М. Спектор). 

Сьогодні не викликає сумнівів те, що медіація є самостійним способом 

вирішення правових спорів. Проте, на початку ХХ століття, коли в США для 

позначення гнучких і неформальних процедур урегулювання конфліктів 

вперше почали використовувати термін «альтернативне вирішення спорів» 

медіація розглядалася як один із альтернативних способів вирішення спорів 

(в тому числі і приватно – правових).   

У широкому розумінні під альтернативними способами вирішення 

спорів (АВС) розуміють всі несудові форми вирішення правових спорів, 

тобто третейський суд, арбітраж, посередництво, міні-суд, медіація та інші. У 

вузькому розумінні до альтернативних способів вирішення спорів не 

належать посередництво (медіація) а також третейський розгляд (арбітраж) 

[3, с. 118].  

Науковці прийшли до висновку про те, що термін «альтернативне 

вирішення спорів» не може включати медіацію, оскільки «альтернативний» 

означає «протиставлений іншому і його виключає», в той час як застосування 

медіації не виключає право сторін звернутися до суду, і навпаки, розгляд 

справи в суді не є перешкодою для звернення до медіатора. Відповідно, в 

юридичній літературі з'явилися інші варіанти розуміння АВС, зокрема, АВС 

«additional dispute resolution»  «додаткова» (до судової)  система 

вирішення спору [4, с. 60-64].  
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У Регламенті Міжнародної Торгової Палати використовується термін 

«amicable dispute resolution» (дружнє вирішення спорів), що підкреслює 

необов'язковий характер примирних процедур. «Accelerated dispute 

resolution» (прискорене вирішення спорів) вказує на одне з незаперечних 

переваг АВС в порівнянні з судовим процесом – оперативність врегулювання 

конфліктів. Найчастіше використовується термін – «appropriate dispute 

resolution» (належне вирішення спорів), в якому відображена ідея професора 

Ф. Сандера про те, що при виборі процедури врегулювання спору необхідно 

враховувати його особливості, і тільки таким чином можна забезпечити 

«належний форум» для захисту порушеного суб'єктивного права. Крім того, в 

літературі зустрічаються абревіатури BDR («better dispute resolution») – 

«якісне» вирішення спорів; IDR (innovative dispute resolution) – інноваційне 

вирішення спорів; EDR («effective dispute resolution») – ефективне вирішення 

спорів. У деяких країнах способи АВС використовуються набагато частіше, 

ніж судовий розгляд, і розглядаються в якості основних механізмів 

врегулювання конфліктів –  «primary dispute resolution» (наприклад, в 

Австралії у сімейних справах).   

      Здається, що такого роду пошук належного терміну може бути 

нескінченним, так як кожен із запропонованих варіантів відображає одну з 

характерних рис розглянутих способів врегулювання конфліктів. Але, 

сьогодні медіація поступово втрачає «альтернативний» характер і все частіше 

розглядається як самостійний, позасудовий спосіб вирішення приватно-

правових спорів. Причина такої трансформації полягає в тому, що в 

сучасному суспільстві медіація частіше відповідає інтересам суб'єктів 

спірних правовідносин, так як дозволяє вирішувати конфлікти на 

взаємовигідній основі без зайвих грошових витрат та затрат часу. Тому, на 

нашу думку, коли йде мова про медіацію, то слід відмовитися від 

прикметника «альтернативні» і розглядати медіацію як самостійний 

неюрисдикційний спосіб вирішення приватно – правових спорів. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЮ 

ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ 

СТАНДАРТІВ 

Для протидії зловживанню правами на патенти, що необхідні для 

міжнародних недержавних (приватних) стандартів, із застосуванням 

міжнародно-правових механізмів, можливе застосування положень угоди про 

Торговельні аспекти права інтелектуальної власності (ТРІПС) та угоди про 

Технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ), які є частиною права Світової організації 

торгівлі (СОТ). 

Загальні принципи, на яких базується угода ТРІПС, закріплені у ст. 7 та 

8 угоди. Здійснюючи захист та контроль за  дотриманням прав 

інтелектуальної власності, наголошується на необхідності дотримання 

балансу між правами та обов’язками патентовласника [1]. Також членам СОТ 

дозволяється здійснювати заходи, необхідні для того, «щоб запобігти 

зловживанню  правами інтелектуальної власності власниками цих прав або 

використанню  практики,  яка  непомірно  обмежує  торгівлю  чи негативно 

впливає на передачу технологій між країнами» [1].  

Практичні інструменти впровадження таких заходів, що можуть 

обмежити ексклюзивні права патентовласника із врахуванням суспільного 

інтересу, закріплено у ст. 30, 31, 40 та 41 угоди ТРІПС. 

Хоча практика тлумачення ст. 30 угоди ТРІПС обмежена справою 

Канада-Фармацевтика
 
[2], теоретично можливим є застосування цієї статті 

як виправдання порушення ст. 28 при обмеженні прав власників патенту, що 

необхідний для стандарту. У той час як ст. 30 угоди ТРІПС не може 

застосовуватися для надання примусових ліцензій на патент, можливим є її 

застосування для (1) відмови у застосуванні судової заборони на 

                                           
*
Аспірант кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

Науковий керівник: д. ю. н., доц. Виговський О. І. 



140 

 

використання патенту у стандарті, (2) протидії зловживанню у формі 

нагромадження роялті шляхом визначення максимальної ставки роялті, за 

наявності зобов’язань ФРЕНД. Втім, дискусійно, чи може скорочення обсягу 

прав патентовласника в контексті стандартизації підпадати під сферу дії 

обмеженого винятку. Також невизначено, чи буде обмеження прав власника 

патенту, необхідного для стандарту, вважатися таким, що не завдає суттєвої 

шкоди інтересам патентовласника. Кумулятивне задоволення 3 вимог тесту 

до ст. 30 може бути проблематичним. 

Стаття 31 угоди ТРІПС може застосовуватися як механізм протидії вже 

існуючим зловживанням правами на патенти, що необхідні для стандартів. 

Найбільш імовірним є використання примусових ліцензій на підставі ст. 31 

після винесення адміністративними чи судовими органами рішення про те, 

що певна дія суперечить антимонопольному праву, відповідно до ст. 31 k) 

[1]. У цьому випадку дозволяється використання примусових ліцензій без 

дотримання вимог параграфів b) та f) ст. 31, що зусилля щодо отримання 

дозволу від патентовласника не мали успіху протягом прийнятного періоду 

часу та переважного постачання внутрішнього ринку [1]. Однак, актуальним 

є питання співвідношення показника адекватної компенсації у контексті 

угоди ТРІПС та ставки роялті на умовах ФРЕНД у контексті взаємодії 

патентів та стандартів [3]. 

Ефективність застосування ст. 40 та 41 угоди ТРІПС до випадків 

зловживань правами на патенти у стандартах обмежена. На держави не 

покладається обов’язку прописувати механізми протидії зловживанню 

правами на патенти, що необхідні для стандартів, а лише надається таке 

право. Відповідно до ч. 2 ст. 40, державам-членам СОТ дозволяється 

визначати у своєму законодавстві ліцензійну практику та умови, які можуть в  

окремих випадках  означати  зловживання правами інтелектуальної 

власності, що негативно впливатиме на конкуренцію на відповідному  ринку 

[1]. Стаття 41 закріплює принципи щодо процедур захисту прав 

інтелектуальної власності. Зазначається, що процедури  щодо захисту прав 



141 

 

інтелектуальної власності повинні застосовуватися таким чином, щоб 

уникнути створення бар'єрів для законної  торгівлі та забезпечити гарантії 

проти їх зловживань. 

У випадку скасування мораторію на застосування позову без 

порушення відповідно до ст. 64.2 угоди ТРІПС та ст. XXIII:1 (b) Генеральної 

угоди з тарифів та торгівлі 1994 р. [4], застосування такого позову можливе 

для протидії будь-якому зловживанню правами на патенти у стандартах. 

Наразі угода ТБТ регулює використання міжнародних приватних стандартів, 

однак у цій угоді відсутня регламентація використання патентів у стандартах 

[5]. Відповідно, відсутній механізм протидії зловживанню правами на 

патенти, що необхідні для стандартів. Ми підтримуємо пропозицію Китаю, 

що, якщо державам-членам не зрозуміло, чи включає відповідний стандарт 

права інтелектуальної власності, чи інформацію про всі права 

інтелектуальної власності було розкрито, на яких умовах власник прав 

інтелектуальної власності буде надавати ліцензію на відповідні права, всі 

члени СОТ зіткнуться з труднощами при прийнятті міжнародних стандартів 

[6]. Вважаємо за доцільне розробити в угоді ТБТ загальні правила щодо 

регламентації використання прав інтелектуальної власності у стандартизації.  

Підсумовуючи, угода ТРІПС закріплює мінімальні стандарти щодо 

захисту прав інтелектуальної власності, тому баланс у цій угоді переважає на 

користь власників прав інтелектуальної власності. Незважаючи на це, на 

рівні принципів в угоді визнається необхідність дотримання балансу між 

правами інтелектуальної власності та обов’язками, тому деякі положення 

дозволяють протидіяти зловживанню правами інтелектуальної власності, 

зокрема правами на патенти у стандартах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИЦІ 

МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ 

Практиці міжнародного інвестиційного арбітражу характерна проблема 

паралельного провадження: коли один і той самий спір розглядається 

різними судами.  

Паралельне провадження може виникати у таких випадках [1, с. 123]:  

1) наявність між сторонами кількох контрактів, які містять різні 

арбітражні застереження (конкуренція юрисдикцій); 2) коли одна зі сторін 

вважає, що ухвалене рішення не врегульовує повністю спір; 3) коли усі 

позови, що виникають зі спору між сторонами, не можливо розглянути в 

рамках одного провадження. 

На практиці паралельне провадження може виникати і) між кількома 

міжнародними арбітражними судами та іі) між міжнародним арбітражем і 

національними судами. Дана стаття має на меті розкрити особливості 

паралельного провадження, характерні першій категорії спорів.    

Питання паралельного провадження актуальне і для інших систем 

вирішення спорів – як публічно-, так і приватно-правових. Наприклад, 

головними механізмами щодо розв’язання цієї проблеми в арсеналі 

міжнародного комерційного арбітражу вважаються принцип lis pendens і 

принцип res judicata. Втім, успішність застосування вищевказаних принципів 

у спорах між іноземним інвестором і державою виявилася досить сумнівною  

Принцип lis pendens 

Принцип lis alibi pendens передбачає, що наявність судового процесу 

щодо однакового спору в кількох судах є підставою для зупинення  процесу у 

суді, де процес розпочато пізніше, та тягне за собою визнання такого суду 

некомпетентним розглядати даний спір. Спір визнається ідентичним у цілях 

                                           
*
Аспірант кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Криволапов Б. М. 



144 

 

принципу lis alibi pendens, якщо задовольняє три обов’язкові умови: 1) 

виникає між тими ж сторонами; 2) з однакових правових підстав та 3) 

стосовно однакового предмету. 

Особливості ж застосування даного принципу у практиці міжнародного 

інвестиційного арбітражу можна прослідкувати на прикладі справ CME v. 

Czech Republic та Lauder v. Czech Republic.  

Спори виникли внаслідок обмежувальної регуляторної політики, 

реалізованої урядом Чеської Республіки і спрямованого на обмеження 

ліцензування у сфері телевізійного мовлення. Спір CME v. Czech Republic [2] 

був ініційований на підставі двосторонньої інвестиційної угоди про захист 

інвестицій між Королівством Нідерланди та Чеською Республікою. 

Позивачем виступив іноземний інвестор – голландська компанія CME – яка 

володіла акціями у чеській компанії Česká Nezávislá Televizní Společ - nost, 

spol. s.r.o. Спір розглядався у Стокгольмі за процедурою Арбітражного 

регламенту ЮНСІТРАЛ. 

Водночас паралельний спір [3] був ініційований у Лондоні Рональдом 

Лаудером – громадянином США, якому належав контрольний пакет акцій у 

статутному капіталі CME. Відповідно, Лаудер базував свої вимоги на 

положеннях двосторонньої інвестиційної угоди між США та Чеською 

Республікою.  

За формальними ознаками розглянуті спори не задовольняють «тест» 

принципу lis pendens за двома критеріями: відрізняється особа позивача та 

правові підстави, тобто міжнародні договори, з яких випливає предмет спору. 

Втім, де факто спори були ініційовані однією особою, яка висувала однакові 

вимоги до Відповідача і була кінцевим бенефіціаром. 

У даній ситуації суди ухвалили різні рішення із діаметрально 

протилежними наслідками щодо фактично однакового спору. Втім, 

підкресливши, що у даному випадку принцип lis pendens не діє, арбітражний 

суд у справі Лаудера обмежився висновком, що, оцінюючи остаточну суму 
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шкоди, що підлягає компенсації, компетентний суд або арбітраж «міг би 

брати до уваги» факт попереднього провадження (параграф 171) [3]. 

Принцип res judicata 

Принцип res judicata – це принцип остаточності рішень суду. Він 

полягає в наступному: процес не може бути ініційований на підставі скарги, 

щодо якої уже було ухвалено рішення. Як і у випадку з lis pendens, принцип 

res judicata   висуває до спору три обов’язкові умови щодо ідентичності 

спору. 

У справі Waste Management ІІ, що розглядалася у рамках 

Північноамериканського договору про вільну торгівлю (NAFTA), перед 

Арбітражним судом постало питання: які наслідки для процесу має 

попереднє рішення у справі Waste Management І? Своїм першим рішенням 

Суд відхилив власну юрисдикцію щодо спору, оскільки позивач не виконав 

усіх процедурних вимог, передбачених ст. 1121 НАФТА. Невдовзі позивач 

подав позов удруге, ініціювавши спір Waste Management ІІ. Однак уряд 

Мексики заперечив проти позову, посилаючись на принцип res judicata. З 

цього приводу Арбітражний суд зазначив, що відхилення позову у 

попередній справі не можна розглядати як рішення по суті, оскільки воно 

було пов’язане з низкою процедурних формальностей щодо визначення 

підсудності. Тому в даному випадку принцип res judicata не діє, і тому 

трибуна арбітрів компетентна розглядати спір (параграф 45-46) [5]. 

У системі міжнародного арбітражу принцип res judicata 

беззастережно вважається  універсальний і визнаний принцип права. Втім 

слід зауважити, що попри своє широке визнання, ефективність принципу res 

judicata на практиці викликає певні сумніви у деяких авторів [4, с. 421]. 

Очевидно, що загальноприйнятний трискладовий тест не відповідає 

особливостям міжнародних інвестиційних спорів.  

Тому принципи res judicata i lis pendens не можна вважати вдалими 

інструментами для розв’язання проблеми паралельного провадження у 

міжнародних інвестиційних спорах між іноземним інвестором і державою. 
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Ця проблема створює сприятливі умови для «форум-шоппінгу»:  практика, 

до якої вдається іноземний інвестор задля отримання найвигіднішого 

рішення у межах «найзручнішої» юрисдикції. Логічним рішенням було б 

об’єднати ці паралельні провадження у єдиний процес, однак через 

жорсткість вимог тесту компетентні суди позбавлені такої можливості.  
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ВИБІР LEX MERCATORIA У МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ 

ДОГОВОРАХ: СУЧАСНИЙ СТАН 

Починаючи з 1960-х років, коли була створена теоретична концепція 

lex mercatoria, а згодом, коли lex mercatoria почали застосовувати арбітражні 

суди, інтерес до нього з боку теоретиків і практиків з року в рік лише зростає. 

Якщо раніше мови про перспективи його використання державними судами 

навіть не велося, сьогодні ідея використання державними судами lex 

mercatoria в якості застосовного права знаходить все більше прибічників 

серед науковців, а в ряді міжнародно-правових актів, що регулюють 

комерційні відносини з іноземним елементом, питання про можливість 

використання lex mercatoria державними судами вирішено.  

Існують тисячі визначень lex mercatoria, однак ми наведемо лише два з 

них, які належать одним з творців концепції lex mercatoria. За Б. Гольдманом 

(Berthold Goldmann) lex mercatoria являє собою звід загальних принципів та 

звичаєвих норм, на які спонтанно посилаються учасники міжнародної 

торгівлі, або які створені в рамках міжнародної торгівлі без посилання на 

конкретну систему національного права [3]. А. Ловенфельд (Andreas 

F. Lowenfeld) вважав, що lex mercatoria є джерелом права, створеним 

звичаями, конвенціями, прецедентами та багатьма національними законами 

[3]. Арбітражі розглядають lex mercatoria в якості норм міжнародної торгівлі, 

вироблених практикою і підтверджених у рішеннях національних судів та 

арбітражів [3].  

Логічно, що у міжнародно-правових актах, присвячених регулюванню 

комерційних відносин з іноземним елементом, питання можливості 

використання lex mercatoria має бути вирішеним. Так, Римська конвенція про 

право, що застосовується до договірних зобов’язань 1980 р. (надалі – 
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«Римська конвенція») не вказувала прямо на те, що обране право має бути 

правом певної держави, однак із аналізу норм та системного і граматичного 

тлумачення норм випливало, що сторони могли обрати виключно державне 

право (ст. 2, 3) 1. Міжамериканська конвенція про право, застосовне до 

міжнародних контрактів 1994 р. (надалі – «Конвенція Мехіко»), що ідейно 

спиралася на положення Римської конвенції, гнучкіше підійшла до питання 

застосування lex mercatoria: з одного боку, відтворено правило про те, що 

сторони можуть обирати лише державне право (ст. 17), а з іншого, 

передбачено, що суд при визначенні права, що підлягає застосуванню до 

договору у разі відсутності вибору права сторонами, повинен, окрім іншого, 

брати до уваги «загальні принципи міжнародного комерційного права, 

визнані міжнародними організаціями» (ст. 9); крім того, «рекомендації, 

звичаї, принципи міжнародного комерційного права, а також загальновизнані 

комерційні узвичаєння і практики підлягають застосовуванню з метою 

виконання вимог правосуддя та справедливості у кожному конкретному 

випадку» (ст. 10) 4. Отже, в Конвенції Мехіко lex mercatoria відведена роль 

помічника судді при визначенні застосовного права, що вже стало 

прогресивним для 1990-х років.  

При розробці Регламенту Рим І, наступника Римської конвенції, 

звучали різні пропозиції: дозволити використовувати недержавні кодифікації 

на кшталт Принципів УНІДРУА та Принципів європейського договірного 

права (надалі – «ПЄДП») або взагалі надати сторонам свободу обирати lex 

mercatoria. Другий варіант було відкинуто відразу, оскільки lex mercatoria не 

є «достатньо точним» [8, с. 5], але ідея щодо можливості обирати документи 

на кшталт Принципів УНІДРУА та ПЄДП знайшла своє втілення у проекті 

Регламенту Рим І. Зрештою, однак, у фінальному тексті жодна з пропозицій 

відображена не була. Як і раніше, сторони можуть обирати лише національне 

право певної держави (ст. 2, 20) 9.  

Останній за часом документ, прийнятий на міжнародному рівні, це 

Принципи вибору права у міжнародних комерційних договорах 2015 р., 
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укладені в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права 

(надалі – «Гаазькі Принципи») 7. Вони передбачають, що сторони можуть 

обрати «норми права» (rules of law), що є загальноприйнятими на 

міжнародному, наднаціональному або національному рівні і являють собою 

збалансований та нейтральний звід правил. Отже, йдеться сам е про звід 

правил, але не про lex mercatoria загалом. Коментатори Гаазьких Принципів 

наводять Принципи УНІДРУА як приклад універсального зводу норм та 

ПЄДП як приклад наднаціонального або регіонального зводу норм [7]. 

Обрати такі норми сторони можуть лише у разі, якщо право держави суду 

дозволяє такий вибір (ст. 3). Так, у Гаазьких Принципах відображена 

найбільш прогресивна і водночас найбільш зважена на сьогоднішній день 

позиція стосовно lex mercatoria: визнання таких джерел як Принципи 

УНІДРУА, а з іншого боку, у разі відсутності санкцій з боку держави на 

можливість обрання lex mercatoria, можливість для сторін обрати лише 

національне право.  

Якщо держави визнають та виконують арбітражні рішення, ухвалені на 

основі lex mercatoria, це означає, що вони непрямо цю систему права 

визнають. А це, на наш погляд, говорить про те, що застосування lex 

mercatoria державними судами – питання часу. Інерцію держав можна 

зрозуміти: державні суди в принципі неохоче застосовують будь-яке право, 

окрім власного національного, і якщо є можливість застосувати lex fori, суд 

намагатиметься цією можливість скористатися; крім того, застосування 

державними судами lex mercatoria означатиме свого роду визнання норм, 

створених недержавними акторами, в якості рівних з нормами, створеними 

суверенами – іншими державами або міжнародними організаціями, яким 

держави делегували ряд повноважень. Недоліком lex mercatoria є його 

неповний характер та подекуди його невизначеність, що посилюється тим 

фактом, що на практиці не існує єдиного lex mercatoria: те, що є звичаєм для 

комерсантів Європи, не буде звичаєм для комерсантів Близького Сходу.  
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Ми вважаємо, що в найближчій перспективі держави почнуть 

визнавати lex mercatoria лише через призму визнання недержавних норм, 

таких як Принципи УНІДРУА або ПЄДП. Гаазькі Принципи стали першим 

дзвіночком на цьому шляху.    
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МІСЦЕ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА В ПРАВОПОРЯДКУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Початком правового регулювання енергетичних відносин можна 

вважати перші міжнародні договори, які склали основу інтеграції 

європейських країн у форматі співтовариств в рамках Європейського 

об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС) і Євратому. Проте, незважаючи на те, що 

створення європейських співтовариств починалося саме в енергетичних 

галузях, їх правове регулювання було фактично виключене з дії 

європейського права. Такий стан правового регулювання пояснюється тим, 

що енергетичний сектор розглядався національними урядами як сектор, який 

забезпечував національні інтереси в економічній, військовій, соціальній та 

інших сферах. Жоден з установчих договорів, у тому числі Єдиний 

європейський акт 1986 р., який встановив єдиний європейський ринок, не 

передбачав створення такого ж ринку у сфері енергетики. Невдалою була 

також спроба включити енергетичний розділ в Маастрихтський та 

Амстердамський договори, в проектах яких передбачалося встановити 

уніфіковані підходи до регулювання енергетичних відносин в рамках 

Європейського Співтовариства [1].  

Додатковим джерелом повноважень інститутів ЄС у сфері енергетики 

стали міжнародні угоди, укладені від імені Співтовариства, зокрема Договір 

до Енергетичної хартії (надалі – «ДЕХ»), підписаний європейськими 

співтовариствами у грудні 1994 р., що є юридично обов’язковим 

багатостороннім договором, який регулює питання міждержавного 

співробітництва у галузі енергетики [2].  
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Проте найбільш динамічний розвиток законодавства ЄС має місце у 

сфері регулювання електроенергетичного і газового секторів енергетики. При 

цьому один з найперспективніших напрямів регулювання пов’язаний зі 

створенням наднаціонального регулятора ринків природного газу і 

електроенергії. Крім того, вагома частина енергетичного права ЄС стосується 

розвитку транс-європейських енергетичних мереж як ключової умови 

досягнення політики безпеки постачань енергії та енергоносіїв, розвитку і 

підтримки відновлювальних джерел енергії, підвищення енергоефективності 

та заохочення енергозбереження, а також встановлення досить жорсткого 

екологічного регулювання енергетичних відносин [1]. 

Першим етапом створення ринку природного газу ЄС стали Директива 

Ради 90/377/ЄЕС від 29 червня 1990 р. стосовно порядку, прийнятого 

співтовариством з метою підвищення прозорості цін на газ та 

електроенергію, запроваджених для кінцевого промислового споживача, і 

Директива Ради ЄЕС 91/296/ЄЕС від 31 травня 1991 р. про транзит 

природного газу через газотранспортні мережі. Вказаними документами 

передбачалося ухвалення державами-членами підготовчих заходів, 

покликаних створити передумови для подальшого переведення газової галузі 

на ринкові умови функціонування. Документом, який безпосередньо 

передбачав створення ринку природного газу, стала Директива 98/30/ЄС 

Європейського парламенту і Ради ЄС про єдині правила для внутрішнього 

ринку природного газу від 22 червня 1998 р. Метою директиви, визначеною в 

преамбулі, є впровадження ринкових (конкурентних) відносин на основі 

єдиних правил організації та функціонування галузі природного газу; 

об'єднання і взаємодія транспортних систем; досягнення встановленого рівня 

лібералізації газового ринку. 

За результатами узагальнення наслідків і проблем імплементації 

Директиви 98/30/ЄС було прийнято Директиву 2003/55/ЄС Європейського 

парламенту та Ради «Про спільні правила для внутрішнього ринку 

природного газу і відміну Директиви 98/30/ЄС» від 26 червня 2003 року. На 
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відміну від попередньої нова директива встановила чіткі та однозначні 

вимоги до всіх країн-членів щодо створення газового ринку [1].  

Важливим моментом розвитку енергетичного права ЄС є регулювання 

у сфері довкілля. Так, правовою основою виробництва енергії з 

відновлюваних джерел енергії стала Директива 2001/77/ЄС 2001 року, метою 

якої є сприяння збільшенню внеску відновлювальних джерел енергії у 

виробництво електроенергії на внутрішньому ринку електроенергії (ст. 1). 

Важливими аспектами розвитку енергетичного права ЄС є також питання 

енергозбереження та енергоефективності [1]. 

Лісабонський договір 2009 р. створив передумови для правової 

формалізації нових політик Європейського Союзу (надалі – «ЄС») і значно 

розширив зовнішній вимір внутрішнього ринку ЄС. Яскравим прикладом 

цього є нова енергетична політика ЄС. Зовнішні цілі енергетичної політики 

ЄС досягаються через Енергетичне співтовариство, до якого входять не 

тільки держави-члени ЄС, але й держави-кандидати, а також треті країни, які 

не мають шансів набути членство в ЄС. У Лісабонському договорі 

підкреслено важливість енергетичного сектору серед інших політик ЄС 

шляхом запровадження нових правових засад регулювання та встановлення 

головних цілей [3]. 

Правове регулювання енергетичних відносин в ЄС має істотний вплив 

на розвиток міжнародного енергетичного права. Становлення такого 

регулювання відбувалося на тлі постійного узгодження національних 

інтересів (часто діаметрально протилежних) країн-членів з намірами органів 

ЄС, спрямованих на досягнення кінцевої мети – створення енергетичного 

ринку. Досвід ЄС має величезне значення для розвитку правового 

регулювання міжнародних енергетичних відносин, які також підпадають під 

значний вплив різнобічних інтересів суб'єктів міжнародного права. 

На сьогодні не тільки міжнародне енергетичне право є новим явищем 

сучасного МП, яке задовольняє всім критеріям виокремлення галузі 

міжнародного права [2], а й європейське енергетичне право є найбільш 
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розвиненою й цілісною правовою системою, положеннями якої регулюються 

відносини практично у всіх секторах енергетики, а також суміжних галузях. 

Головна особливість зазначеної галузі полягає в тому, що в основу її 

виникнення та розвитку закладено принцип створення конкурентного 

енергетичного ринку, орієнтованого на безпеку постачання енергії, охорону 

довкілля та захисту прав споживачів. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 

ПРОДОВОЛЬЧОГО КОНТРОЛЮ 

Гарантування безпеки харчових продуктів покладено на державу та 

приватний сектор. Нездатність реалізувати дану функцію може призвести як 

до негативних наслідків для торгівельного потенціалу країни і, відповідно, її 

економічного добробуту, так і до погіршення громадського здоров'я, навіть 

смерті споживачів. У зв’язку з цим у всьому світі державні органи і 

підприємства, приймаючи необхідні заходи і залучаючи належні ресурси, 

створюють відповідні системи продовольчого контролю. Цим системам 

притаманні п’ять загальних елементів [1]: 

1) нормативно-правова база щодо безпеки харчових продуктів; 

2) системи управляння контролю харчової продукції, які визначають 

роль і відповідальність держави і приватного сектору; 

3) інспекційні служби, які реалізують контроль виконання правил і 

вимог стосовно безпеки товарів; 

4) лабораторні служби, які здійснюють моніторинг шляхом 

випробувань продукції на відповідність належним вимогам; 

5) інформування, навчання та професійна підготовка представників 

бізнесу, державних органів та споживачів. 

Ефективне функціонування будь-якої системи продовольчого 

контролю неможливе без основних принципів, які виступають її 

структурними опорами і закладають підходи у формуванні та реалізації 

політики держави та приватного сектору щодо безпеки харчових продуктів.  

Системі харчової безпеки ЄС притаманні власні фундаментальні 

принципи, які були закладені Регламентом ЄС 178/2002, і якими керуються 
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усі держави-члени при розробці своїх національних політик щодо безпеки 

продуктів харчування [2]. Розглянемо дані принципи: 

1. Принцип науковості. Захист здоров'я і життя людей невід’ємно 

пов'язаний із наукою. Неможливо гарантувати безпеку харчових продуктів 

без належного наукового підґрунтя. Таким чином, реалізація наступних 

принципів харчової безпеки нереальна без принципу науковості, який є 

відправною точкою у забезпеченні ефективного функціонування системи 

продовольчого контролю [3].  

2. Принцип аналізу ризику – передбачає, що для забезпечення високого 

ступеня захисту життя і здоров'я людей законодавство ЄС у сфері харчової 

безпеки повинно ґрунтуватися на системі аналізу ризику. Під аналізом 

ризику розуміють процес, що складається з трьох взаємопов'язаних етапів: 

оцінки ризиків, управління ризиками та інформування про ризики. Під 

оцінкою ризиків розуміється науковий процес, який охоплює виявлення 

можливих небезпек, оцінку їх виникнення, а також характеристику, 

спричинених цими небезпеками, ризиків. Управління ризиками полягає в 

тому, щоб під час консультації із зацікавленими сторонами зважити усі «за» і 

«проти» відповідних рішень, враховуючи оцінку ризиків, і при необхідності 

обрати належні превентивні та контрольні заходи. І, нарешті, інформування 

про ризики - це інтерактивний обмін інформацією і думками про небезпеки 

та ризики між суб'єктами, відповідальними за оцінку та управління ризиками, 

споживачами, підприємствами харчової промисловості, науковими колами та 

іншими зацікавленими сторонами [2].  

3. Принцип пріоритетності був висунутий європейською спільнотою 

разом із принципом обережності і полягає у пріоритетності здоров'я, життя 

громадян і стану навколишнього середовища над економічними інтересами. 

Основною метою даного принципу є врегулювання конфліктів, які можуть 

виникнути між інтересами підприємців та захистом громадського здоров'я і 

навколишнього середовища. Таким чином, якщо у разі негативного впливу 

підприємницької діяльності може постраждати здоров'я людини і/або 
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природа – згідно  з принципом пріоритетності – перш за все охороні 

підлягають безпека громадян і навколишнє середовище, а потім, якщо це не 

буде нести подальших шкідливих наслідків, будуть застосовані необхідні 

заходи для розвитку бізнесової діяльності. Функціонування даного принципу 

можна простежити на судовій практиці, наприклад, у справах Pfizer Animal 

Health SA v Council and Alpharma Inc. v Council, у яких суд скасував дозвіл на 

продаж віргиніаміцину (Е711) – антибіотику, який використовувався 

фермерами у тваринництві з метою прискорення росту великої рогатої 

худоби,  і який міг завдати шкоди здоров’ю і життю людей [4]. 

4. Принцип прозорості. Статті 9 та 10 Регламенту ЄС 178/2002 

встановлюють, що при розробці, оцінці і перегляді харчового законодавства 

повинні проводитися відкриті консультації з громадськістю (безпосередньо 

або через представницькі організації), за винятком випадків, коли нагальність 

питання не дає змоги зробити це. Крім того, якщо існують достатні підстави 

підозрювати, що продукт харчування або корм може становити ризик для 

здоров'я, державні органи в залежності від характеру, серйозності і 

масштабів ризику вживають належних заходів з інформування населення про 

це. Вони надають якомога повніший опис продукту чи кормів для тварин, 

ризику, який вони можуть нести, і заходів, які приймаються або найближчим 

часом будуть прийняті для запобігання, скорочення або усунення такого 

ризику [2]. 

5. Принципи обережності застосовується в окремих випадках, коли 

згідно з наявною інформацією встановлена можливість шкідливого впливу на 

здоров'я споживачів, але науковими даними це ще не підтверджено, у такому 

разі можуть бути вжиті тимчасові заходи з управління ризиком до 

надходження подальшої наукової інформації для проведення більш широкої 

оцінки такого ризику. Отже, основна ідея принципу обережності полягає у 

тому, що наявність наукової невизначеності щодо ймовірного ризику не 

повинні виправдовувати бездіяльність органів державної влади, період 

неясності не може стати приводом відкласти на невизначений термін 
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прийняття заходів щодо захисту здоров'я громадян та/або навколишнього 

середовища від можливого ризику, тому що очікування підтвердження 

інформації про ризик може призвести до фатальних наслідків. Ще одна 

особливість цього принципу полягає у тому, що він може дозволити 

тимчасово призупиняти/зупиняти існуючий правовий режим, який регулює 

для функціонування підприємств або продаж продукту.  

6. Принцип пропорційності і недискримінації випливає із принципу 

обережності – тимчасові заходи, які застосовуються з метою попередження 

негативних наслідків для громадського здоров'я повинні бути пропорційними 

і не обмежувати торгівлю більше, ніж це необхідно для досягнення цілей 

регламенту. Дані заходи потрібно переглянути упродовж розумного строку, 

виходячи з характеру встановленого ризику. 

7. Принцип простежуваності означає здатність відслідковувати 

виготовлення харчових продуктів на усіх етапах виробництва, переробки та 

розподілу аж до потрапляння товару на стіл споживача, включаючи питання 

здоров’я та благополуччя тварин, ветеринарної медицини, ідентифікації та 

реєстрації тварин, безпечності харчових продуктів та кормів, здоров’я та 

захисту рослин, а також побічних продуктів тваринного походження [4].  

Отже, розглянувши основні принципи системи продовольчого 

контролю Європейського союзу, можемо констатувати, що вони закладають 

фундамент для ефективного функціонування законодавства ЄС, який 

гарантує безпеку харчових продуктів, а також дані принципи є 

підтвердженням поступової кристалізації усього масиву правових норм і 

механізмів їх реалізації  в окрему галузь права  - продовольче право ЄС, 

предметом якого стануть відносини, пов’язані із гарантуванням якості та 

безпечності продуктів харчування.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ ПЕРЕДАЧІ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ МІЖ ЄС ТА США 

Трансатлантичне співробітництво між Європейським Союзом та 

Сполученими Штатами Америки в контексті боротьби зі спільними 

загрозами зовнішньої безпеки на сьогоднішній день є вкрай важливим. 

Розділяючи спільні цінності, переслідуючи однакові політичні та економічні 

орієнтири, як  ЄС, так і США ставлять собі за мету зміцнення подальшої 

співпраці та збільшення частки товарообігу між ними в світовій економіці, а 

передача та обмін персональними даними є запорукою для зміцнення таких 

торгівельних зв’язків. Проте, треба зауважити, що обмін даними обов’язково  

вимагає високого рівня захисту та відповідних гарантій з обох сторін [1].  

В червні 2013 року як у Європейського Союзу, так і у держав-членів 

почали виникати серйозні побоювання щодо дотримання фундаментальних 

прав громадян ЄС під час обробки їх персональних даних державними 

органами та приватними компаніями США.  

Як наслідок, 27 листопада 2013 року Європейська комісія заявила про 

необхідність здійснення конкретних кроків для відновлення довіри у 

відносинах ЄС-США в сфері захисту персональних даних. Був розроблений 

план дій [2] по відновленню довіри до державних органів та приватних 

компаній США відносно передачі персональних даних, задля подальшого 

сприяння розвитку сфери електронної комерції між ЄС та США, а також з 

метою захисту прав громадян ЄС і розширення трансатлантичних відносин.  

В даному документі встановлювалися основні цілі, яких мали досягти обидві 

сторони, а саме: впровадження пакету реформ щодо передачі та обміну 

даними, який був запропонований Європейською Комісією у 2012 році [3]; 

зробити «Безпечну гавань» ще більш надійною на основі реалізації 13 
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рекомендацій, які лежать в основі повідомлення Комісії у контексті 

«Безпочної гавані» [4]; посилення гарантій безпеки щодо захисту 

персональних даних за допомогою більш тісної кооперації між 

правоохоронними органами в рамках переговорів ЄС-США;  створити 

доступний  механізм вирішення спорів, який могли б використовувати 

громадяни ЄС у випадку порушення їхніх прав.  

Дані цілі ще раз знайшли своє підтвердження в заяві Президента 

Європейської Комісії Жан -Клода Юнкера [5]: «Захист персональних даних є 

фундаментальним правом, що набуває особливо важливого значення в 

цифрову епоху.  Окрім швидкого завершення законодавчої роботи щодо 

створення єдиних правил в сфері захисту персональних даних на території 

ЄС, також необхідним є впровадження таких правил у відносини з третіми 

країнами».  

6 жовтня 2015 року внаслідок винесеного рішення судом ЄС була   

анульована угода «Безпечна гавань. Суд ЄС вкотре підтвердив необхідність 

укладання нової угоди для трансатлантичного обміну та передачі 

персональних даних [6]. У своєму рішенні Суд ЄС зазначив, що угода «Safe 

Harbor» («Безпечна гавань»), яка діяла протягом останніх 15 років, не усуває 

необхідності для місцевих контролерів здійснювати перевірки, наскільки 

компанії США вживають адекватних заходів для захисту персональних 

даних [9].  

2 лютого 2016 року за результатами дворічних інтенсивних 

переговорів, ЄС та США все ж змогли досягти принципових домовленостей 

щодо укладання нової угоди щодо передачі персональних даних, що заміняє 

«Безпечну гавань» [7]. Дана угода повинна гарантувати високий рівень 

захисту фундаментальних права громадян ЄС та забезпечить необхідну 

правову визначеність для компанії з обох боків Атлантики, для 

безперешкодного обміну між ними персональними даними. Угода  має стати 

новою рушійною силою у подальшому зміцненні трансатлантичних відносин 

між ЄС та США.  
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Нова угода забезпечить збільшення обов’язків компаній США щодо 

захисту персональних даних громадян ЄС та посилить моніторинг за  

виконанням даних зобов’язань з боку Міністерства Торгівлі США та 

Федеральної Торгівельної Комісії (Federal Trade Commission, FTC), 

включаючи постійну кооперацію між державними органами у сфері захисту 

персональних даних.  

Угода включає гарантії США, що будь-який доступ до персональних 

даних громадян ЄС з боку органів державної влади США буде прозорим, 

обмеженим та контрольованим, приймаючи відповідні запобіжні заходи 

задля уникнення загального доступу до персональних даних; запроваджено 

механізм щорічних перевірок, що надасть громадянам ЄС впевненість в 

тому, що компанії США повністю дотримуються стандартів ЄС в сфері 

захисту персональних даних. Також передбачено створення альтернативного 

механізму вирішення спорів  при порушенні прав щодо захисту 

персональних даних в контексті їх транскордонної передачі [8]. 

З цього приводу прем’єр-міністр Естонії Андрус Ансіп заявив: «Ми 

досягли принципових домовленостей щодо нової правової основи для 

передачі та обміну персональними даними з США». Наші громадяни можуть 

відчувати впевненість, що їх персональні дані надійно захищені. Наш бізнес, 

особливо малий, має повну правову визначеність та впевненість, необхідну 

для здійснення своє діяльності через Атлантику [8].  

Нова угода має стати наріжним каменем у розвитку трансатлантичних 

відносин між ЄС та США.  Вона має відновити довіру ЄС та США в 

контексті обміну та передачі персональних даних, а саме щодо дотримання 

фундаментальних прав громадян ЄС при передачі, обробці та збереженні їх 

даних компаніями США, забезпечити  та гарантувати дотримання найвищих 

стандартів захисту персональних даних і створити ефективні механізми 

контролю за дотриманням державними органами влади та приватними 

компаніями правил закріплених в цій угоді.     
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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 
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МАРКЕТИНГ ТНК В ІНДІЇ В УМОВАХ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ 

Індія є важливим ринком збуту товарів і послуг транснаціональних 

корпорацій (ТНК). Це також країна, де яскраво проявляється глокалізація – 

поняття, яке поєднує в собі ідеї як дослідників глобалізації, так і 

прихильників локалізаційних теорій. Адже на ринок Індії впливають не 

тільки глобальні процеси, а й те, що це країна контрастів, населення якої 

характеризується релігійною, етнічною, мовною, соціальною та економічною 

неоднорідністю. Відповідно, індійському ринку притаманні наступні 

глокалізаційні особливості: 

1. Для просування товарів у Індії найкраще підходить глокальний 

маркетинг з особливою увагою до смаків і вподобань місцевих споживачів. 

Зокрема, ТНК «Vodafone» в даній країні застосовує глобальний бренд, але 

локальний маркетинг [1, с. 15]. ТНК «PepsiCo» в Індії реалізує глобальні 

товари (під ТМ «Pepsi», «Quaker Oats» тощо), локалізовані (наприклад, 

«Lay’s Magic Masala», «7Up Nimbooz» та ін.) та локальні продукти 

(«Kurkure», «Lehar», «Poha», «Upma», «Tata Zinc Water» тощо). Лише в 

невеликій кількості випадків корпорація застосовує глобальну рекламу – для 

«Aquafina» та «Diet Pepsi» – інші ж рекламні кампанії є повністю локальними 

[1, с. 9]. 

2. Великий відсоток сільського населення – 68% від загальної 

чисельності населення за даними Світового банку в 2014 році [2]. Тому ТНК 

«LG» в Індії приділяє більше уваги удосконаленню продукту, а не розробці 

маркетингових кампаній. Так з’явилися кондиціонер, який відганяє москітів 
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за допомогою ультразвукових хвиль, і холодильник «Power Cut Evercool», 

який у випадку відключення електроенергії (що часто відбувається в 

сільських поселеннях країни) може зберігати холод до 10 годин [1, с. 11]. 

ТНК «Coca-Cola» для споживачів в сільській місцевості Індії придумала 

інноваційну ідею встановлення холодильників, які працюють на сонячній 

енергії, для своєї продукції [3, с. 45]. 

3. Низький показник ВВП на душу населення – 1 581,5 дол. США за 

2014 рік за даними Світового банку (для порівняння: аналогічний показник в 

Україні за 2014 рік склав 3 082,5 дол. США) [4]. Через це споживачі в Індії 

більш чутливі до зміни цін, ніж у більшості інших країн світу. Саме тому 

ТНК «Vodafone» намагається робити свої тарифи якомога доступнішими для 

індійських клієнтів [1, с. 15]. 

4. За 2015 рік економіка Індії зросла на 7,5%, що більше, ніж показник 

економіки Китаю за аналогічний період – 6,9% [5]. Довгострокові прогнози 

вказують на те, що індійська економіка буде неухильно зростати протягом 

всього XXI століття й навіть пережене Китай в кінці століття в результаті 

старіння китайського населення. Разом з тим Індія стикається з такими 

проблемами, як: велика нерівність між сільським і міським населенням і 

всередині суспільства, зростання обмежень на ресурси, такі як їжа та вода, 

необхідність розширення інвестицій в науку та технології тощо [6, с. 45-46]. 

5. Станом на січень 2016 року відсоток користувачів Інтернету від 

загальної кількості населення Індії невеликий – 28%. Проте це аж 375 

мільйонів чоловік [7]. Тому Індія є важливим ринком для ТНК «Google». 

Більш того, корпорація працює над тим, щоб її продукти враховували 

багатомовність країни, де з усього населення (станом на березень 2016 року 

налічувалося майже 1,322 млрд чол. [8]) лише близько 150 мільйонів індійців 

володіють англійською мовою, інші ж – ні [1, с. 5]. 

6. Традиції та звички населення країни. ТНК «Kellogg’s» при виході на 

ринок Індії не врахувала те, що індійські споживачі заливатимуть сухі 

сніданки не холодним, а гарячим молоком, через що пластівці м’якли та 
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нагадували мокрий папір. Пізніше компанія зрозуміла свою помилку та 

пристосувала свої продукти до індійських звичок. Свого часу помилку 

допустила і ТНК «Whirlpool»: під час прання тонкі тканини традиційного 

індійського вбрання потрапляли в міліметровий зазор пральних машин 

«Whirlpool», через що одяг рвався. Потім корпорація переробила свій 

продукт [3, с. 43]. Поважаючи місцеві традиції, ТНК «McDonald’s» замість 

бургерів з яловичиною чи свининою продає в Індії бургери з куркою 

(«Chicken Maharajah Mac») та надає широкий вибір вегетаріанських страв 

[9].  

Отже, в таких країнах, як Індія, ТНК застосовують глокальний 

маркетинг, який базується на використанні переваг від глобального досвіду 

та на особливій увазі до місцевих особливостей певного ринку. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ В УМОВАХ 

МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Інноваційна спрямованість економічного зростання та перетворення, 

що відбуваються останнім часом у світовій економіці, свідчать про глобальні 

зміни середовища розвитку компаній. Радикальні зміни внутрішнього та 

зовнішнього механізмів і пріоритетів компаній, конкурентний характер 

розвитку ринків, обумовлений глобалізацією бізнесу і стрімким розвитком 

інформаційних технологій, визначає нові умови ведення бізнесу, коли успіх 

виробника багато в чому залежить від ефективності його взаємодії зі 

споживачами. Застосування традиційного маркетингового інструментарію в 

даній ситуації обмежена, що детермінувало необхідність перегляду базових 

маркетингових концепцій і розробку нових підходів до маркетингу, 

орієнтованих на формування і підтримку довгострокових взаємин. 

Основними орієнтирами маркетингової діяльності стали: узгодження 

функціонування ланок в мережі господарських зв’язків при збереженні 

пріоритетів кінцевого споживача; безпосереднє підключення кінцевого 

споживача до процесу розробки і створення товару/послуги; пошук стійкої 

конкурентної переваги; ініціювання нових розробок товарів і послуг і 

відповідне побудова ланцюжка взаємодії; розвиток партнерських відносин з 

різними суб'єктами ринку, які стають найважливішим нематеріальним 

ресурсом компанії; розвиток сервісної компоненти і підвищення якості 

обслуговування;  прискорення передачі сигналів зворотного зв’язку з 

кінцевим споживачем і гнучка реакція на ці сигнали.  

Маркетинг виконує роль інтегратора різних видів діяльності тепер не 

тільки всередині  компанії, а й погоджує діяльність різних спеціалізованих 

фірм та заповнює сферу взаємодії, стає, по суті, концепцією управління 
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розвитком мережі (Network Marketing), партнерськими взаємовідносинами 

(Relationship Marketing), що виникають між окремими суб’єктами ринку в 

процесі виробництва і споживання товарів і послуг. 

Глобалізація, системи електронної комунікації та інформації змінили 

погляд на партнерів і покупців. Новою парадигмою став маркетинг відносин, 

в основі якого лежать розвиток і підтримка довгострокових, надійних зв'язків 

з індивідуальними споживачами, постачальниками, дистриб’юторами та 

іншими суб’єктами ринкової взаємодії.  Така стратегія спрямована на те, щоб 

утримати і сформувати лояльних споживачів, що коштує набагато менше, 

ніж їх  залучити, а також підвищити рівень соціальної взаємодії між 

продавцями та споживачами. Кінцевим результатом маркетингу 

партнерських  відносин є побудова унікальних нематеріальних активів 

компанії  маркетингової ділової мережі. Організація трансакцій в 

мережевому бізнесі розвивається на основі  дивергенції та детермінується 

власними очікуваннями. 

Розвиток маркетингу відносин як системи включає три основних 

напрямки:  розробку бази даних для ідентифікації  властивостей споживачів;  

аналіз специфічних сигналів від споживача та  моніторинг програм. 

Поява концепції маркетингу взаємин знаменує новий етап розвитку 

теорії маркетингу, ініційований глобальними змінами умов функціонування  

компаній. Ці якісні зміни не тільки визначили появу і становлення концепції 

маркетингу взаємин, а й сприяли подальшому її розвитку  формування 

мережевих підходів до маркетингу. 

Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій сформували  

середовище для економічної  діяльності в мережі Інтернет, а розвиток  

інфраструктури  глобальної мережі Інтернет і його комерціалізація призвели  

до зміни форм ведення бізнесу та формування електронного ринку, 

заснованого на принципах мережевої економіки. 

Мережа Інтернет стає інтерактивним каналом взаємодії компаній з 

бізнес-партнерами та споживачами, що забезпечує ведення інтерактивного 
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маркетингу та здійснення  прямих онлайнових продажів.  Зокрема, прямий 

продаж товарів  безпосередньо  споживачам, а не через посередників, є 

новою моделлю ведення бізнесу. Основною сферою застосування Інтернет-

маркетингу є трансакційні витрати і нові можливості, пов'язані з їх 

скороченням. Тому першочергову роль тут відіграє не товарна політика (як у 

традиційному маркетингу), як і не комунікативна (як в індустріальній 

економіці) та навіть не маркетингові дослідження.  Головну роль в Інтернет-

маркетингу відіграє збутова політика, що дозволяє зробити товар доступним 

для максимальної кількості потенційних покупців. 

Суб'єкти мережевої економіки застосовують Інтернет не для 

комунікацій або маркетингових досліджень. Вони розглядають Інтернет як 

окремий великий ринок, на якому існують низькі вхідні бар'єри і рівні 

конкурентні можливості. Все інше  вторинне. Не випадково економічна 

діяльність в Інтернеті отримала назву «мережева комерція», тобто «процес 

покупки і продажу» через мережу Інтернет [1].  

До основних видів електронного бізнесу в мережі Інтернет відносяться: 

 послуги сервіс-провайдерів (надання доступу до мережі, поставка 

хостингу, доменів); 

 електронна торгівля (інтернет-магазини, інтернет-біржі, аукціони); 

 Інтернет-реклама (корпоративні інформаційні портали, банерна та контент 

реклама); 

 фінансові послуги (онлайнові платіжні системи, Інтернет-банкінг, 

Інтернет-трейдинг, Інтернет-страхування); 

 інформаційні, консалтингові, маркетингові послуги (електронні видання, 

довідники, рейтинги, просування сайту в пошукових системах); 

 організація спілкування (платні Інтернет-спільноти і Інтернет-знайомства); 

 WEB-мастеринг (створення сайтів, веб-програмування, веб-дизайн, 

розкрутка сайтів); 
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 MLM або мережевий маркетинг (форма ведення  поза магазинної, 

роздрібної торгівлі та надання фінансових послуг); 

 розробка програмного забезпечення та цифрових товарів; 

 освітні послуги (дистанційне навчання, мережеві бібліотеки); 

 гральний бізнес в мережі (віртуальні казіно, букмекерські контори, 

тоталізатори, лотереї); 

 електронні біржі праці (Інтернет-рекрутинг, агентства з 

працевлаштування); 

 Інтернет-франчайзинг; 

 Інтернет-лізинг. 

  Отже, традиційні бізнес-процеси (продаж, маркетинг, постачання 

тощо) в мережевій економіці набувають нових форм. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОСНОВА 

«НОВОГО СЕРЕДОВИЩА» ДОЛАРИЗАЦІЇ 

Початок ХХІ століття для латиноамериканських країн відзначений з 

одного боку інтенсивністю змін факторів зовнішнього середовища, які 

проявляються в динаміці основних макроекономічних показників, коливанні 

кон'юнктури світових ринків, темпах технологічного прогресу та 

варіативності державної економічної політики в умовах кризових явищ, а з 

іншого боку переходом національних економічних систем до нового рівня 

інвестиційної активності, зміни векторів і форм мобілізації економічного 

потенціалу, динаміки формування й особливостей перерозподілу 

економічного багатства та зміною домінуючих векторів стратегічної політики 

країн регіону,  реалізація якої вимагає структурних та інституційних змін.  

З одного боку, глобалізаційні процеси, з іншого – структурні реформи в 

реальному секторі та в макроекономічній політиці в латиноамериканських 

країнах, сформували нове середовище для протікання макроекономічних 

процесів, а ендогенні та екзогенні фактори доларизації зазнали змін.  

У період з 2000-х років для латиноамериканських країн (за 

виключенням Аргентини, яка у 2001 році зазнала дефолт) сформувались 

позитивні фундаментальні макроекономічні тенденції. 

По-перше, глобалізація заклала об’єктивні передумови для зниження 

інфляції. Інфляція на рівні 2-3% вважається оптимальною для економіки, 

оскільки дає змогу чітко ідентифікувати цінові зрушення, пов’язані з 

попитом чи пропозицією, епізоди дефляції, які спостерігались в глобальній 

економіці після 2001 року репресивно впливали на попит [1, с. 131-133]. 

Пристосування до нових умов функціонування глобальних ринків 

активізувало «ефект дисципліни» у напрямку підтримання макрофінансової 
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стабільності та усунення коливань інфляції [2, с. 122-123]. Глобалізація мала 

дисциплінуючий вплив на макроекономічну політику: відбулася зміна 

спонукальних факторів політики, підтримання цінової стабільності стало її 

«наріжним каменем», що в підсумку і призвело до глобальної дезінфляції. В 

період глобалізації інфляція виявилась не тільки нижчою, але й менш 

волатильною, стабільнішою [3, с. 32-35].  

По-друге, в проведенні макроекономічної політики відбулася 

переорієнтація на забезпечення цінової стабільності, яка вимагала 

проведення трансформації центральних банків. У процесі доларизації якість 

інститутів впливає на змінні, що викликають доларизацію. 

Латиноамериканські країни досягли  позитивних зрушень в 

інституціональному забезпеченні монетарної політики, підвищенні 

незалежності центральних банків, що стало поруч із факторами підвищення 

відкритості економіки та позитивними шоками продуктивності вагомим 

фактором зниження інфляції та доларизації [4, с. 97-134].  

По-третє, структурні реформи публічних фінансів та посилення 

макроекономічної дисципліни сприяли фіскальній консолідації. Уряди і 

центральні банки змогли запобігти впливу кризи на обсяг виробництва і 

зайнятість шляхом збільшення державних витрат і зниження процентних 

ставок, допускаючи зниження курсів валют, причому така помірна 

девальвація сприяла подоланню зовнішніх шоків, не викликавши серйозний 

сплеск інфляції чи масштабні проблеми у фінансовій системі. 

По-четверте, показники стабільності економічного зростання, які 

демонстрував регіон з 2003 року до середини 2008 року, і потім до 2013 р. 

були обумовлені збігом чотирьох позитивних зовнішніх факторів: швидким 

зростанням міжнародної торгівлі, бумом цін на біржові товари, широким 

доступом до зовнішнього фінансування, а також можливостями міграції та 

зростаючими грошовими переказами, які мігранти посилали додому. 

Економічне зростання становило в середньому 5,2 відсотка починаючи з 2004 

до середини 2008 року.  У період  з  2011 року по 2014 рік темпи зростання 
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ВВП регіону досягли 5,6%, 4,2%, 2,8%,  2,5%,  у Панамі, Перу та Уругваї, 

відповідно – середньорічні темпи зростання економіки складали більше 6% 

протягом цілого десятиліття і були підкріплені високим рівнем споживання 

та інвестицій, а також жвавим зовнішнім попитом.  

По-п’яте, сприятлива глобальна ситуація з ліквідністю забезпечила 

приплив капіталу та посилення ролі внутрішнього ринку капіталу. 

Сприятливі умови фінансування обумовлені низькими коефіцієнтами 

заборгованості і великим обсягом ліквідності (грошових коштів), що 

циркулює на світових фінансових ринках, в результаті експансивної 

грошово-кредитної політики основних розвинених країн. Бразилія, Колумбія, 

Мексика, Перу і Чилі  почали більшою мірою спиратися на випуск 

внутрішніх боргових зобов'язань, підвищило ліквідність ринків в 

національній валюті та знизило їх вразливість до валютного ризику. Деякі 

країни, включаючи Бразилію, Колумбію і Уругвай, випустили також 

зовнішні облігації, номіновані в національній валюті.  

По-шосте, перехід до ринкових валютних курсів призвів до значного 

підвищення гнучкості та стійкості основ макроекономічної політики. 

Водночас, завдяки відмові від використання валютних опорних показників і 

переходу до режимів тарґетування інфляції та незалежності центральних 

банків, в регіоні була успішно створена більш міцна основа для проведення 

належної грошово-кредитної політики [5, с. 1173-1193]. Зниження курсів 

багатьох валют регіону у 2014 році в кінцевому підсумку допоможе 

скоротити дефіцит по рахунках поточних операцій (зробивши експорт більш 

прибутковим, а імпорт – дорожчим). 

По-сьоме, зовнішній борг за вирахуванням валютних резервів 

скоротився із середнього рівня в 28,6 відсотка ВВП протягом 1998-2002 років 

до 5,7 відсотка у 2008 році. Хоча ця тенденція до зниження була перервана у 

2008 році, коли рахунок поточних операцій регіону перестав зводитися з 

профіцитом, рівень боргу в 2014 році все ще був низьким за історичними 

стандартами – всього 8 відсотків ВВП.  
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По-восьме, монетарні органи в окремих країнах мали змогу проводити 

експансійну політику для протидії негативним наслідкам сильної рецесії в 

країнах з розвиненою економікою. Зокрема, центральні банки знизили свої 

відсоткові ставки, а деякі уряди збільшили витрати державного сектора з 

метою збільшення внутрішнього попиту. Ця здатність проводити 

контрциклічну економічну політику, яка протидіяла економічному циклу, а 

не посилювала його, була безпрецедентною в історії регіону. 

Розвиток глобалізаційних процесів окреслив дезінфляційні тенденції та 

обмежив вплив валютно-курсових коливань на внутрішню та зовнішню 

рівновагу, заклавши ефект дисципліни в основу монетарної політики на 

підтримку цінової стабільності [6, с. 15-23]. Ефект дисципліни актуалізується 

у зв’язку з лібералізацією короткострокових потоків капіталу та фінансовою 

дерегуляцією [7, с. 34].  
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ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ 

НА ПРИКЛАДІ КРАЇН АСЕАН 

Після підписання Генеральної угоди про торгівлю послугами (GATS) 

Світової організації торгівлі (СОТ) у 1994 році міністри економіки АСЕАН 

підписали рамкову угоду з торгівлі послугами (The ASEAN Framework 

Agreement on Trade in Services «AFAS») [1] 15 грудня 1995 під час 5-ої 

зустрічі представників АСЕАН на вищому рівні в Бангкоку. Підписання 

AFAS було свідченням визнання країнами АСЕАН зростаючої ролі послуг у 

своїх економіках, а також бажання посилювати торговельні зв’язки 

послугами в рамках АСЕАН. 

Угода AFAS направлена на: 

– розширення співпраці в області послуг, серед держав-членів з метою 

підвищення ефективності та конкурентоспроможності, диверсифікації 

виробничих потужностей, пропозиції і розподілу послуг постачальниками 

послуг всередині і за межами АСЕАН; 

– усунення істотних обмежень в торгівлі послугами між державами-

членами; 

– лібералізацію торгівлі послугами шляхом більш глибокої 

лібералізації ніж передбачено в рамках ГАТС з метою реалізації зони вільної 

торгівлі в сфері послуг. 

AFAS забезпечує правову основу для встановлення низки параметрів, 

що дозволятимуть поступово поліпшувати доступ до ринків і забезпечувати 

національний режим для постачальників послуг держав-членів АСЕАН. Усі 

правила AFAS відповідають міжнародним правилам торгівлі послугами, як 

передбачено в рамках ГАТС. 

Як уже згадувалося, одним із завдань AFAS є лібералізація торгівлі 

послугами в обсязі, що виходить за межі зобов'язань держав - членів в рамках 

ГАТС. Це також називають принципом ГАТС  плюс, що крім розширених 
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зобов’язань означає, що держави - члени АСЕАН повинні лібералізувати нові 

сектори або підгалузі послуг, що не були заплановані в рамках ГАТС. З 

прийняттям економічного співтовариства АСЕАН у 2007 році [2] держави - 

члени активізували свої зусилля щодо подальшої лібералізації в напрямку 

вільного потоку послуг, відповідно до піврічних цільових показників і 

порогових значень, як це передбачено в рамках концептуального проекту 

співтовариства і додаткових параметрів, встановлених міністрами економіки 

АСЕАН. 

Згідно Статті IV Угоди AFAS держави-члени мають вступити в 

переговори про заходи, що впливають на торгівлю в конкретних секторах 

послуг, а результати мають бути викладені в графіках зобов'язань [3]. 

Підходи та параметри лібералізації були встановлені окремо для кожного 

відповідного раунду. 

Результати переговорів оформляються у вигляді пакетів графіків 

зобов’язань в рамках AFAS, які висвітлюють деталі лібералізації торгівлі 

послугами у підгалузях, щодо яких країни мали зобов’язання. 

Наразі в АСЕАН було укладено дев'ять пакетів зобов'язань стосовно 

широкого діапазону секторів послуг в рамках чотирьох раундів: 

 раунд 1 (1996 – 1998)  перший пакет, підписаний 15 грудня 1997 

року; другий пакет, підписаний 16 грудня 1998 року; 

 раунд 2 (1999 – 2001)  третій пакет, підписаний 31 грудня 2001 року; 

 раунд 3 (2002 – 2004)  четвертий пакет, підписаний 3 вересня 2004 

року; 

 раунд 4 (2005 – 2006)  п’ятий пакет, підписаний 8 грудня 2006 року; 

шостий пакет, підписаний 19 листопада 2007 року; 

 раунд 4 (2007 – 2015)  сьомий пакет, підписаний 26 лютого 2009 

року; восьмий пакет, підписаний 28 жовтня 2010 року; дев’ятий пакет, 

підписаний 27 листопада 2015 року. 
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Кожен наступний пакет прогресивно сприяє більш глибокому рівню і 

більш широкому залученню держав-членів АСЕАН усувати обмеження в 

торгівлі послугами. 

АСЕАН не тільки активно інтегрує економіки серед своїх держав - 

членів, а й виходить за рамки свого регіону активно беручи участь у 

переговорах про зони вільної торгівлі (ЗВТ) та/або угоди про всеохоплююче 

економічне партнерство. Лібералізація сектору послуг завжди була важливою 

складовою цих переговорів. 

Першою угодою в контексті послуг в рамках ЗВТ є Угода про торгівлю 

послугами рамкової угоди про всеосяжне економічне співробітництво між 

АСЕАН і Китайською Народною Республікою Китай, що була підписана 17 

січня 2007 року в Себу, Філіппіни. 

Після цього було укладено та підписано Угоди про торгівлю послугами 

в рамках Угоди про всеосяжне економічне співробітництво між урядами 

держав-членів АСЕАН і Республіки Корея 21 листопада 2007 року в 

Сінгапурі. 

Наступною була Угода про створення зони вільної торгівлі АСЕАН - 

Австралія - Нова Зеландія, яка була підписана 27 лютого 2009 року в Чаам, 

Таїланд. Це всеосяжна угода про ЗВТ, що охоплює торгівлю товарами та 

послугами, інвестиції, електронну комерцію, та інше. Що стосується торгівлі 

послугами, Угода також містить додаткову главу про пересування фізичних 

осіб та додатки стосовно фінансових послуг та телекомунікацій. 

Остання укладена ЗВТ стосовно послуг є Угода про торгівлю 

послугами в рамках Угоди про всеосяжне економічне співробітництво між 

АСЕАН і Республікою Індія, що була підписана 13 листопада 2014 року в 

Нейпідо, М’янма. 

Крім цього, країни АСЕАН в даний час близькі до завершення 

переговорів про торгівлю послугами з Японією, а також ведуть переговори 

про ЗВТ АСЕАНГонконг та посилення ЗВТ АСЕАН  Китай, що, як 

очікується, буде укладено в 2016 році. 
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ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ГЛОБАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ 

У сучасних умовах модернізація виробничої системи підприємства 

харчової промисловості, представляє собою не капіталомісткий спосіб 

підвищення продуктивності та якості, а виступає одним з перспективних 

джерел зростання конкурентоспроможності. 

Теорія стадій зростання індустріального суспільства зводить 

соціальний прогрес до переходу від відсталого аграрного, традиційного 

суспільства, в якому панує натуральне господарство. Головним критерієм 

прогресивності вважається досягнутий рівень виробництва. 

З середини 70-х років проблематика світової економіки все тісніше 

пов'язується з концепціями взаємозалежності національних господарств, які 

ґрунтуються на інтернаціоналізації виробництва, на диференційованому 

впливі науково-технічного прогресу на структурну перебудову. Проблема 

взаємозалежності та партнерства розглядається на різних пересічних рівнях - 

глобальному, між центрами та периферією, всередині підсистем. Термін 

глобальна взаємозалежність був введений американським політологом С. 

Хоффманом, а концепція розкрита Р. Купером. Зростання взаємозалежності 

піддає платіжний баланс все частішим і сильним діям ззовні, в результаті 

чого уряд повинен приділяти все більшу увагу проблемі збереження 

зовнішньої рівноваги, координувати використання всієї сукупності 

інструментів, що знаходяться у розпорядженні держав. 

До початку 70-х років затвердилася концепція рівного партнерства. 

Більш-менш закінчене вираження ця концепція отримала в доповіді Л. 

Пірсона, підготовленої під егідою Світового банку для оцінки стратегії 

відносин західних країн з державами, що розвиваються. Вона передбачала 
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об'єднання політики за допомогою, торгівлі, інвестицій в єдину стратегію, 

яка повинна ґрунтуватися на зусиллях самих країн, що розвиваються. 

Концепція рівного партнерства проповідує створення системи рівної 

взаємозалежності країн, що розвиваються і західних країн, затушовуючи при 

цьому існуючий величезний розрив у рівні розвитку двох підсистем світового 

господарства. 

Дана концепція нерідко пов'язується з проблемами економічного 

зростання, при цьому нерідко вказується, що не збалансоване і роз'єднане 

зростання економіки приводить до гострих проблем світового розвитку. 

Основний вихід – в органічному зростанні світового господарства, у 

вирішенні проблем взаємозалежності підсистем і країн з різними рівнями 

соціально-економічного розвитку. Це передбачає створення глобальної 

системи управління виробничими ресурсами. Трактування органічного 

зростання змінила колишню концепцію розвитку – як перехід від 

традиційного до сучасного виробництва і зростання в межах індустріального 

суспільства на якісно інший розвиток - як системну взаємодію. Цей напрямок 

вказує на необхідність структурної перебудови західних країн, скорочення 

розриву між високо розвиненими і слаборозвиненими країнами. 

Регіональні домовленості по промисловому розвитку. Актуальність 

регіональних виробничих систем змушує звернути увагу на значимість 

регіональної співпраці. Регіональні домовленості по промисловому розвитку 

могли б включати об'єднані в одне ціле регіональні угоди про торгівлю та 

інвестиції, розділені на лібералізацію і спрощення процедур, а також 

створюють спільні механізми та установи щодо заохочення торгівлі та 

інвестицій. Вони могли б також бути спрямовані на створення сусідніми 

країнами територіально – промислових комплексів шляхом спільного 

фінансування інфраструктури, необхідної для ГВС, і спільного нарощування 

виробничого потенціалу. Для встановлення таких домовленостей необхідно 

підтримувати партнерські зв'язки між урядами в регіоні, між урядами та 

міжнародними організаціями та між державним і приватним секторами .  
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МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ 

Слободяник О. Г. 

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США 

Комунікативні технології у міжнародних відносинах, як зазначається у 

численних наукових дослідженнях, виступають як інструментарій 

стратегічних комунікацій, публічної дипломатії, міжнародного лобізму, 

іміджевого позиціонування та «м’якого» впливу для забезпечення 

національних інтересів політичних акторів [1-5]. Вплив комунікативних 

технологій на міжнародну взаємодію політичних акторів розглядають у США 

як модернізацію дипломатичної діяльності, результатом якої є зростання 

впливу провідної держави світу на діяльність державних та неурядових 

інституцій задля вирішення проблем глобального управління. 

Зовнішньополітична діяльність США характеризується використанням 

засобів традиційної та інноваційної дипломатії для підтримки і забезпечення 

національних інтересів держави, зокрема особлива увага приділяється таким 

інструментам впливу, як публічна дипломатія і стратегічні комунікації. 

Реалізація публічної дипломатії США у сучасних міжнародних відносинах 

здійснюється на рівні президентської адміністрації, Конгресу і Державного 

департаменту з питань зовнішньої політики, інших урядових структур, 

бізнесових представництв, неурядових організації та інституцій, 

інформаційних агенцій та провідних медіа Америки, соціальних мереж та 

інтернет-спільнот. За президенства Б. Обами стратегічними пріоритетами 

американської публічної дипломатії було проголошено: розвиток 

комунікацій на локальному, національному, регіональному та глобальному 

рівнях для інформування і переконання цільових аудиторій та подолання 

дезінформації; розширення і поглиблення міжнародної взаємодії, що 
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ґрунтується на довірі та повазі; подальший розвиток освітніх лінгвістичних 

програм, підвищення кваліфікації в сфері науки, технологій та бізнесу; 

протистояння екстремізму через використання нових і традиційних засобів 

масової інформації; інформаційне забезпечення зовнішньополітичного курсу 

США через впровадження посади помічника Державного секретаря з питань 

публічної дипломатії та координація ініціатив в сфері публічної дипломатії в 

різних регіонах світу. Стратегічний план розвитку Державного департаменту 

США містить цільові положення щодо підтримки позитивного іміджу 

держави через інноваційні ресурси, а саме йдеться про: використання 

соціальних медіа для розширення співробітництва та забезпечення обміну 

інформацією; використання «хмарних» технологій для глобального доступу 

до інформації всім зарубіжним медіа-агенціям США; управління зовнішніми 

та внутрішніми потоками інформації ефективного функціонування 

зовнішньополітичного відомства та комунікації з дипломатичними 

представництвами держави за кордоном [6]. Зауважимо, що використання 

інноваційного інструментарію публічної дипломатії у зовнішній політиці 

дозволяє США здійснювати активну діяльність, спрямовану на формування 

уявлення про країну, політичну владу, політичного лідера; залучення уваги 

американської і світової спільноти до глобального дискурсу щодо актуальних 

проблем міжнародних відносин; забезпечення багатосторонньої комунікації з 

різними акторами міжнародної взаємодії. США прагне ефективно 

впроваджувати стратегії публічної дипломатії в кожному регіоні світу, 

особливо в Європі, на Близькому Сході, в АТР та на пострадянському 

просторі, щоб здійснювати потужний вплив міжнародну політику, який 

полягає і в тому, що багато країн обирають економічну, політичну, 

демократичну і соціальну моделі Америки за основу при розбудові та 

реформуванні власного розвитку. Відтак публічна дипломатія США сприяє 

поширенню суспільних цінностей та ідеалів Америки, а усвідомлення того, 

що в Сполучених Штатах Америки наявні найвищий рівень свободи та 
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демократії, найкраща політична та економічна системи, приваблює спільноти 

усього світу  та заохочує їх до зближення з американською культурою [7].  

США активно використовують інструментарій публічної дипломатії для 

впливу на міжнародну взаємодію та зовнішню політику інших країн, 

оскільки в усіх країнах, де влада зважає на настрої суспільства, позитивне 

ставлення до Америки сприяє зміні зовнішньої політики держави та 

покращенню відносин з США. Чим вищим є рейтинг США в окремій 

державі, тим міцнішими та більш дружніми є відносини між США та 

країною. Загалом позитивне ставлення до країни в світі становить 63%,  а 

найбільшу підтримку Сполучені Штати мають в таких країнах, як Філіппіни 

(92% населення), Ізраїль (84%), Південна Корея (82%), Кенія (80%) та 

Сальвадор (80%), оскільки військова і гуманітарна  допомога цим країнам у 

періоди війни або напружених ситуацій з державами-сусідами сприяла 

поширенню позитивної думки про США серед громадськості, адже США 

надавали дієву допомогу у найважчі періоди для життєдіяльності держав. У 

поєднанні з використанням інструментів публічної дипломатії такі дії 

сприяли високому рівню позиціонування США в цих регіонах Зокрема, 

Ізраїль є союзником США в регіоні Близького і Середнього Сходу, тому у 

багатьох випадках прихильність населення була зумовлена проведенням 

«поведінкової дипломатії» на території ізраїльської держави [8; 9].  

Міжнародно-політичне значення сучасних комунікативних технологій 

зумовлюється появою інноваційного інструментарію у зовнішній політиці 

міжнародних акторів, який розглядається як важливий елемент  

позиціонування держави у глобальному середовищі, підтримування зв’язків з 

урядовими інституціями, формування сприятливої громадської думки та 

ухвалення відповідних керівних рішень. Можливість впливу сучасних 

комунікативних технологій на міжнародному рівні зумовлюється процесами 

глобалізації, яка збільшує кількість міжурядових і транснаціональних 

контактів, що сприяє міжнародній взаємодії і досягненню компромісних 

домовленостей.  
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Мазурець Ю. О.
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ЕНЕРГЕТИЧНО НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ 

ЄВРОПИ ТА СВІТУ 

Україна – член Європейського Енергетичного Співтовариства; має 

підписану Угоду про асоціацію з ЄС, через що реформи у цій сфері та 

досягнення потенційної енергонезалежності – мірило сформованості держави 

як потенційного члена Євросоюзу. Таким чином, реформи енергетичного 

сектора – один із інструментів євроінтеграції України, однією з частин якої 

має стати інтеграція в енергетичний простір ЄС [1]. 

Так як існування глобального ринку газу сьогодні під великим 

питанням, а регіональні ринки перебувають в активній фазі формування, 

Україні необхідно долучитися до цього процесу в якості надактивного 

гравця. Україна багата на енергетичні ресурси, у тому числі, паливні. Мова, у 

першу чергу, йде про газ. Для того, аби скористатися величезними його 

запасами, зусиль України однозначно замало, зокрема, великою проблемою є 

брак фінансування та вітчизняних технологій для розвідування та видобутку 

газу на великих глибинах (більше 5 км). 

Запаси газу, зокрема, нетрадиційного у вітчизняних надрах оцінюються 

як одні з найбільших у світі. За окремими підрахунками, в Україні в 

майбутньому технічно можливо буде видобувати запаси сланцевого газу в 

об’ємі 22 трлн м
3
, у тому числі, в Східному регіоні – 14,3 трлн м

3
, Західному 

– 3,4 трлн м
3
, Південному – 4,3 трлн м

3
. Однак, на сьогоднішній день точної 

комерційної оцінки запасів сланцевого газу поки немає. Для цього потрібно 

буде далі проводити дослідне буріння і визначати, які об’єми цього палива 

можуть бути придатними для комерційного видобутку. Необхідно уточнити, 

що комерційні обсяги сланцевого газу можуть виявитися в 3-4 рази нижчими, 

ніж за геологічною оцінкою [2]. 
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Варто зазначити, що Україна має схожість із Європою, у тому числі, з 

позиції енергетичного сектора: багато країн ЄС імпортують левову частку 

енергоресурсів, у тому числі з Росії. Тому Євросоюз не перший рік активно 

впроваджує технології енергозбереження у виробництві та житлово-

комунальному господарстві, диверсифікує джерела постачань 

енергоресурсів, зокрема газу, на свою територію, а також активно розвиває 

зелену енергетику [3]. 

Варто наголосити, що вищеназвані сировинні запаси палива можуть 

стати форпостом для зміни якості України як суб’єкта міжнародних 

енергетичних відносин та місця у глобальному енергетичному універсумі. На 

сьогодні Україна, з позиції природного газу, є переважно імпортером 

ресурсу, тоді як має потенціал стати країною переважно експортером газу. 

Зручність такої перспективи полягає іще і в тому, що споживач в обличчі 

країн ЄС знаходиться поруч. Протягом найближчих кількох десятків років 

західні сусіди України можуть бути потенційними імпортерами українського 

газу. Для того, щоб отримати економічний, а, як наслідок, і політичний зиск 

від розподілу сил на регіональній енергетичній карті Європи, потрібно 

активно долучитися до формування спільного європейського енергетичного 

ринку. До такої позиції також схиляє процес виснаження російських газових 

родовищ, який у недалекій перспективі (близько 15 років) при експлуатації 

Росією вітчизняних енергоресурсів на сьогоднішньому рівні та із 

використанням сьогоднішніх технологій, призведе до часткового сходження 

з дистанції цієї держави як експортера газу, що поставив у свою залежність 

не одну країну ЄС. 

Таким чином, на сьогодні власними енергоресурсами Україна 

забезпечує себе менш, ніж наполовину. Причина – недостатні зусилля в 

контексті внутрішньої політики по нарощуванню експлуатації вітчизняної 

енергоресурсної бази. Найперспективнішими ресурсами на українському 

шляху до енергетичної незалежності є газ та альтернативні джерела енергії. 

Зявдяки їм Україна може потенційно обходитися без імпортованого палива 
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узагалі. До того ж, саме ці ресурси в короткостроковій і, частково, 

довгостроковій перспективі чітко вписуються в дорожню карту енергетичної 

політики ЄС на найближчі десятиліття. Саме тому, в цьому дослідженні був 

зроблений акцент на газовій сфері як такій, що відіграє ключову роль в 

енергетичному балансі України в перспективі внутрішньо- та 

зовнішньополітичних процесів. Газ, як ресурс, значний невикористаний 

потенціал якого наявний в Україні в найближчій перспективі дещо 

випереджає альтернативні джерела енергії на шляху до вітчизняної 

енергетичної незалежності. 

Вітчизняна газотранспортна система разом із підземними сховищами 

газу – додатковий оплот потенційної енергонезалежності України та 

невід’ємний атрибут її відносної енергетичної самобутності. Вони складають 

фізичну інфраструктуру зберігання та транспортування газу, що може стати 

фундаментом для становлення України як газового хабу Європи. Хаб – це 

біржа, яка займаються укладанням угод про купівлю, продаж природного 

газу, збереження його в підземних сховищах, поставку по трубопроводах. 

У програмах дій багатьох урядів України багато уваги було 

зосереджено на енергоефективності та реформуванні українського ринку 

енергетики відповідно до європейських вимог. Так, сьогодні Україні 

необхідно реформувати енергосектор відповідно до Договору про заснування 

Енергетичного співтовариства, зокрема, у відповідності з нормами Третього 

енергетичного пакету ЄС. Крім того, як ніколи актуально диверсифікувати 

джерела і шляхи поставок енергоресурсів і поступово замінювати імпортний 

газ паливом внутрішнього видобутку [4]. 

Законодавчі метаморфози повинні бути, в першу чергу, спрямовані на 

іноземного інвестора, який, поряд із фінансовими ресурсами, володіє 

новітніми технологіями для газовидобутку, яких так не вистачає в Україні. 

Без імпорту газу в найближчому майбутньому Україні усе ж не обійтися, а 

експортувати газ, враховуючи природний потенціал, можна, ставши, таким 
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чином, впливовим гравцем на світовій енергетичній карті. Питання тільки, як 

скоро. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕФІЦИТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Європейська інформаційна політика реалізується через стратегії, 

програми і проекти міжурядових регіональних організацій, таких як Рада 

Європи (РЄ), Європейській Союз (ЄС), Організація з безпеки і 

співробітництва у Європі (ОБСЄ), Центральноєвропейська Ініціатива (ЦЄІ), 

Організація Північно-Атлантичного Співробітництва (НАТО), в рамках яких 

розглядаються і вирішуються такі проблеми: 

 становлення інформаційного суспільства в Європі; 

 розвитку «інфоструктури», інформаційних комунікаційних 

магістралей, телекомунікаційних мереж; 

 проблеми інформаційної економіки, електронної торгівлі тощо. 

Засади європейської інформаційної політики ЄС концептуально 

сформульовані у доповіді комісії під головуванням М. Бангеманна (1994 

р.). Основна ідея документа – створення інформаційного суспільства на 

основі процесу європейської інтеграції для забезпечення економічної 

стабільності країн Європи, економічного зростання традиційних і нових 

(інформаційних) виробництв, вирішення соціальних проблем, створення 

нових робочих місць і зайнятості населення, надання можливостей для 

вільного доступу до глобальних мереж з метою освіти, охорони здоров’я та 

адміністративного управління. Групою М. Бангеманна був запропонований 

План дій для становлення інформаційного суспільства у Європі, який 

передбачав: 

1. Побудову об’єднаних телекомунікаційних мереж, створення 

пілотних телекомунікаційних центрів з метою надання широкого спектра 

інформаційних послуг. 
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2. Підвищення комп’ютерної освіченості суспільства, створення бізнес-

інкубаторів з проблем підприємництва в інформаційній сфері. 

4. Поглиблення наукових досліджень для ефективного 

розповсюдження нових знань і винаходів, обмін науково-технічною 

інформацією. 

5. Використання інформаційних технологій в малому та середньому 

бізнесі з метою конкурентоспроможності приватних підприємств з великими 

компаніями і корпораціями. 

6. Створення комп’ютерної мережі муніципального управління 

(управління транспортною, медичною, торговельною, митною, податковою 

та соціальною структурами). 

7. Розвиток нових мас-медіа. 

8. Розробку єдиної правової та регулятивної бази для охорони 

персональних даних, інтелектуальної власності, стандартизації, 

транскордонної комунікації. 

9. Збереження національної ідентичності та культурної самобутності 

європейських спільнот шляхом реалізації програми спільної європейської 

інформаційної спадщини «Пам’ять Європи», яка передбачає переведення у 

цифрову форму найкращих досягнень в культурі, мистецтві, 

телеаудіовізуальній сфері, розвиток багатокультурності та різноманітності. 

Рада Європи та країни Великої Сімки визначили основні положення і 

принципи для побудови інформаційного суспільства в Європі: 

1. Створення об’єднаної системи комп’ютерних мереж для вільного 

обігу інформації. 

2. Стимулювання соціального та суспільного розвитку європейських 

країн. 

3. Впровадження концепції інформаційної економіки, розвиток 

глобального ринку інформаційних послуг та електронної торгівлі. 

4. Захист основних прав і свобод людини та засобів масової 

комунікації. 
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5. Дослідження проблем негативного впливу нових інформаційних і 

комунікаційних технологій на соціальний захист і трудові права населення 

Європи. 

6. Дотримання культурної самобутності та ідентичності нації. 

7. Захист прав інформаційної інтелектуальної власності у 

європейському інформаційному просторі. 

Європейський вимір глобального інформаційного суспільства, втілений 

в Окінавській Хартії Глобального Інформаційного суспільства (Окінава – 

2000). 
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АКТУАЛЬНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ЛЮКСОВИХ РИНКІВ 

Дослідження ключових тенденцій лакшері ринків західноєвропейських 

країн може допомогти у виробленні дієвої стратегії просування люксових 

брендів в сучасній Україні. Логіка вибору саме європейського ареалу доволі 

очевидна: Україна як європейська держава, що націлена стати 

повноправними членом Європейського Союзу, має значно більше спільних 

показників та характеристик, властивих споживачу і виробнику з 

європейськими країнами-сусідами, аніж, приміром, з державами Латинської 

Америки, азійським регіоном чи США. Це пояснюється, насамперед, певною 

спорідненістю історичного спадку, культурних та релігійних засад діяльності 

соціуму, «західною» свідомістю громадянина.  

Для компаративного дослідження нами було обрано п’ять країн: 

Великобританія, Франція, Італія, Швейцарія та Польща. Перші три держави 

репрезентують собою «столиці» світу лакшері. Тут знаходимо найбільшу 

кількість виробників люксової продукції, найбільше експертів у даній галузі і 

значу кількість поціновувачів [2, с. 145- 160]. Швейцарія була обрана як один 

із елементів порівняння в силу унікальної специфіки люксового ринку – 

превалювання таких видів продукції як годинники та ювелірні вироби 

(найбільший виробник і постачальник у світі), а також через одні з найбільш 

високих показників якості життя  та прибутку населення. Щодо Польщі вибір 

може бути аргументований наступним чином: ця держава має спільний 

кордон з Україною, відтак, має багато спільного в аспекті традицій та 

ментальності народів; історія України тісно пов’язана з аналогом Польщі, 

насамперед, акцентуємо встановлення демократичного політичного режиму, 

змагальної ринкової економіки, «рух на загальну європеїзацію». 
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Загальний тренд, що об’єднує всі аналізовані нами країни, полягає у 

швидкому відновленні від світової економічної кризи. Фактично за два роки 

люксові сегменти ринків досліджуваних країн вийшли з негативних 

показників до плюсових. Насамперед, це пояснюється більш стабільною 

сутністю ринку розкоші як такого (через кризу біднішали бідні, заможні 

переважно лишилися при своїх статках і лише деякий час більш виважено 

ставилися до питання придбання надкоштовних об’єктів). Окрім того, криза 

не завадила формуванню нового типу споживачів люксових брендів так 

званих міленіалів (новачків), які віддають більшу перевагу функціональності 

та унікальності речі і сповнені бажання продемонструвати свою 

приналежність до соціальної групи надзаможних. Тимчасово «вибули з гри» 

покупці, які зрідка купували люксові товари, але для цього їм треба було 

заощаджувати, але через це загальна картина на люксовому ринку не 

змінилася. 

Друга спільна риса – орієнтальна орієнтація ключових виробників 

люксу: активне розширення ринку збуту за рахунок експорту до країн Азії 

(Китай, Тайвань, Сінгапур, Південна Корея). Китай споживає сьогодні біля 

30% світового люксу, окрім того на долю мешканців Піднебесної припадає 

біля 50% придбань на території континентальної Європи. Також 

активізується африканський вектор збуту, але на локальних люксових ринках 

(без експорту через високі ризики). Підтвердженням є залучення багатьма 

європейськими люксовими брендами моделей для показів та зйомок афро-

американської зовнішності.  

Третя тенденція – позитивна динаміка локальних люксових ринків, 

збільшення торгівельних площ модних будинків, організація нових точок 

ритейлу у популярних районах міст серед бутик-туристів. Про це свідчить 

бурхливе зростання цін на оренду чи купівлю нерухомості у центрі. 

Найбільше це стосується Лондону та Парижу як класичних столиць моди. Як 

зазначає Дж. Долфін, керівник відділу торгівельних площ регіону EMEA 

компанії JonesLangLaSalle: «Не дивлячись на бум онлайн-пропозиції, 
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присутність бренду на найпрестижніших вулицях Європи залишається вкрай 

важливим фактором успіху в люксовому сегменті. Після двох років 

зниженого попиту, люксовий ритейл реагує на повернення купівельної 

впевненості здоровими планами розширення» [5]. 

Четверта тенденція – зменшення кількості локальних покупців люксових 

брендів через наслідки кризи (купівельні спроможності знизилися) на 

противагу збільшенню іноземних клієнтів, для яких купівля тієї чи іншої речі 

у традиційному будинку моди вважається ще одним показником їхньої 

елітарності (зростання економіки Китаю, яке не припинялося навіть за 

світової кризи). 

Зрозуміло, що для Польщі, яка по суті знаходиться на рівні формування 

люксового ринку, ці тенденції відчутні найменше, хоча її лакшері сегмент 

останніми роками демонструє активізацію: відкриття нових люксових 

бутиків, поява модного будинку Vitkac, що став площадкою для більше ніж 

40 світових брендів класу люкс тощо [3]. 

Щодо окремих тенденцій зауважимо, що Швейцарський внутрішній 

ринок люксу з 1 січня 2016 року став менш привабливим для покупців, які 

звикли купувати за готівку, через запровадження декрету про контроль 

відмивання коштів. Надання вичерпної персональної інформації з 

поясненням джерел статку при придбанні товару більше ніж на 100 тис. 

франків – неодмінна вимога політичної влади. Зрозуміло, що ця тенденція 

негативно позначиться також і на продавцях, на плечі яких буде покладений 

первинний збір і верифікація інформації [4]. З іншого боку, між Швейцарією 

та Китаєм було підписано двосторонню угоду, яка зменшує податковий тягар 

для люксових брендів, виготовлених у Швейцарії, при експорті, що робить 

китайський лакшері-ринок ще більш привабливим. 

Французький люксовий ринок вирізняється стрімким захопленням 

сучасними цифровими можливостями. Значна кількість брендів розширює 

власні канали комунікації з постійними чи потенційними клієнтами за 

рахунок соціальних мереж та інструментів [1, с. 247].  
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Британські бренди для утримання позицій почали стрімко збільшувати 

вартість власної продукції, зменшувати кількість виготовлених одиниць 

продукту і персоніфікувати його під вимоги покупця - таким чином 

організували стимулювання клієнтів до придбання більш унікальних та 

ексклюзивних товарів.   
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