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WHY WE THINK THAT THE SCIENCE
AND SPIRITUALITY ARE COMPLEMENTARY
At the first blush the matter of dispute looks unchallenged, we mean
that the science and spirituality are looking as like as chalk and cheese,
for the sets of elements describing the given concepts, are based on the
different axiomatic bases. So in the basis of functioning of set of elements
making a subject of scientific research lays the logic law excluded the
third: any statement either is true, or is false. At the same time, spirituality
bases on the law excluded the fourth, and can be contradictory without
any problems with the practical interpretation process in the objective
reality sphere.
However, more steadfast gaze on this thing allows us to see that
these contradictions are only apparent, deceptive representations, no
more, than prejudices, go to us in the inheritance from too long existence
in the civilization’s political conditions. What, actually, is speech about?
We think that the science and spirituality are complementary and nothing
but the deficiency markers of human political being deprived capacity
of existence in chime with nature. Say me, please, who speak about
happiness? Well, those who are unhappy. And about the science (otherwise
«knowledge») and spirituality speak those who are not very well with
understanding the processes in objective reality and with spirituality just
try to escape the Goya’s monsters, which obsessing them.
Who is this? – It is a «zoon-politicon», as Aristotle says about
those people who didn’t live in harmony with Nature, but hellbent to meet
their non-Nature needs by war or work, in one word those, who live as
political being. War and work are the roots of the science. In this political,
civilisation cases the fear before biological death is ceasing to be sense
of human life. The political man is afraid only political death, so, he is
afraid to turn to «cowardly beast, trembling for one’s life». When we are
talking about truly political human being first and foremost we must talk
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about the man’s ability to leave in risk for the defense his abstract ideals of
freedom and honor and spirituality etc. So, spirituality is adding the sense
to nonsense war and work activity.
So, some people are spiritual apriori, because they are political,
but other not and we can’t change nothing unless and until we still live in
political society as British subjects, for exemplar, and still pay taxes for
our national military troops equipment.
In this case spirituality is just for cushion a progressive subject’s
shock from killing Iraqi children by British troops, for example. Don’t
tell me about spirituality as a mean for changing hearts at the any British
subjects – anyone from them can’t say: «Hey, I’ll be in Iraq during the war
and want to die with Iraqi children on own account!»
It is nonsense. Even with their «changed hearts» many from the
rich people who masquerade themselves as antiglobalists or anarchists or
Marxists continuing to be the capitalists and they want to be the subjects
(may be a little bit sentimental one). That is why they can not really want
to live according with their «new hearts» – what is more, they just want
to leave indefinitely long without any troubles and for this they need
only to fix up public experts, politicians, and corporate executives for
plundering Mother – Nature in a new-fashioned «sustainable» or «Gaya»
way. As for the usual people from a street they can’t be sentimental at all
and they will do everything non-ecological thing, drink Coca – Cola, live
on McDonalds and they will vote for any parties of war just expecting for
the best condition for survival. Science and spirituality is very expensive
and virtual thing, not for common using.
So, we think, that all political reality is virtual as well as all
attributes, such as science and spirituality and money and bill payable at
sight. And that is why we have a strong filing that science and spirituality
for the political human who continuing lives in Nature despite his efforts
to live in Political Disneyland are nothing but glasses and stick for the
blind dot and go, with which he tries to escape the inevitable fall in to the
gap.
As we can see, in such case there is no any contradiction between
the glasses and the stick as well as any benefit from them to the blind
dot and go, may be it’s good for healthy man who can see the lame duck
without more ado. Who knows?
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GEOINFORMATION FACTOR
IN THE INTERNATIONAL CONFLICT
The leading of informational image war is corrupting the perception
of reality in the mass consciousness, and its result can greatly influence on
the course of international conflict. Results of international conflict are of a
great importance for making the most important global political decisions.
At the beginning of the 21st century the international conflict increase
was caused by the intention of the wide range of countries to pursue their
geopolitical interests. The dominating of the very information aspect in terms
of modern civilization features formation has shifted conflict logics from
military plane to the informational one, as well as, to the sphere of business
and commerce. This very moment has partly led to geostrategic great powers
competition for the dominating positions in the global information space.
Information psychological geopolitical concurrence subjects’ competition
is becoming a key factor in the formation of the geopolitical powers balance
and rival geopolitical units, it breaks the common principles for formation of
the new geopolitical forces centers and determines the geopolitical powers
and the meaning of concurrence subjects.
There are quite many well-conducted researches in the global
political science on the nature and meaning of the international conflict,
providing also the origin and typical features of its subjects. However, the
role of geoinformation factor in terms of rise and in the run of international
conflict is still not that investigated enough.
That is why, based on the results of the conducted system analysis,
we are trying to reveal the essence and sense of the international conflict
interaction process caused by the geoinformational factor.
Nowadays almost all the countries of the world are the
participants of geopolitical conflicts. The complete change in the
geopolitical picture of the world, leading role of the global public
opinion, states transferring to the informational stage of development,
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revolutionary transformations in terms of technics and military
equipment and many other factors have changed the geopolitical
confrontation’s structural components.
Conflict interaction is partly the reason of the information
exchange between the major and minor members of the conflict
situation, and the influence of the different information factors on
the conflict situation run is a great one. These factors don’t have
any objective, subjective and procedure limits of implementation, as
well as, no certain definition. Informational pressure of the conflict
members on each other is done for the behavioral correction of the
sides of this conflict in order to reach their own goals and interests
The appearance of geoinformational factor among the rest of other
mechanisms for political regulation or escalation of modern conflicts
on their various stages of evolution is caused by information
psychological technologies influence on the consciousness.
Within the period of crisis informational potential can be used
for conducting the influence on the decision making mechanism of
the opponent, as a flexible, but at the same time, strong mechanism to
demonstrate the intentions and to inform about the national interests.
[1;303] During the conflict, while fulfilling military tasks, in order
to reach physical, as well as, physiological results the informational
integral part can be used as well. In the conflict period the informational
policy of the state is continuing to provide national military political
interests and to influence on the situation vision by the counterpart.
Information psychological technologies are aimed on the conflict
members’ actions coordination, are used for the manipulative
influence in the process of decision making and are considered to
be the perfect tool of reflective interference with the very process of
conflict interaction. Consequently, quality and effectiveness of used
technologies can apparently influence on the international conflict
result. [1;304]
The main object for the usage of modern information
psychological influence technologies are undoubtedly the conflicts
themselves, and also conflict relationship that are formed as a result
of these very conflicts. Modern aggressive information psychological
conflict is causing local wars and armed conflicts that are becoming the
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information psychological war indicator, its “show window” and main
form of hidden processes political display. Those are usually regional
political conflicts, so that world community is trying to influence the
course of conflict by means of informational influence.
In the modern information psychological conflict armed
conflicts are plying very concise role. Information psychological
war technologies are seemed to be very appealing as they are quite
cheap, accessible and effective, thus, their intensive use in the political
conflicts will be growing up steadily.
Consequently, the number of local armed conflicts will be also
increasing, as they are playing the role of trigger mechanism in the
psychological missions. This, in the long run, is leading to the increase
of armed violence: the beginning of the psychological war will always
be followed by the local armed conflict. [2]
In order to change the conflict evolution course, there is a need
to conduct a psychological consciousness correction of the locals in
the conflict zones, clearing In order to change the conflict evolution
course, there is a need to conduct a psychological consciousness
correction of the locals in the conflict zones, clearing up or changing
the former manipulative stereotypes, ideological mindsets, “anchor”
associations that provide manipulator forces voluntary subordination.
Cultural value factors are also of a great importance since they
are regulating the information psychological technologies influence
on the modern conflicts. Their essence is revealed through the usage
of some certain value points that are based in the core of psychological
influence of one cultural community on other social cultural groups
which values can belong to the completely different civilizational
tradition. Latent and gradual layering of value system of one state on
the traditional state of mind of another can give a special effect and
bring the manipulator-state closer to the set aim. All these things are
possible due to the information psychological technologies that are
implemented on the mass and individual consciousness through the
mass media channels and by means of the interpersonal, inner group
and networking communications between the executions.
Nowadays mass media are one of the most effective tools of the
information psychological influence on the potential conflict objects.
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In the modern conditions informational environment of geopolitical
conflict is formed and kept up by means of the mass media activities.
These days the boom of temporary electronic mass media and extra fast
IT development made closer to be fulfilled such projects as complex
information high level system ones. There is goal is to promote the
transformation through the manipulation methodologies.
The most significant role of the world mass media as an
instrument of political influence is seen in the international conflicts
highlighting. In concerns the information’s geopolitics, where the
main instrument is “soft power”. Modern international conflicts
are mostly led in the mass media information space, where there is
resistance for the national and international consciousness. Next to the
military equipment, their leading positions are getting communication
resources, as the conflicts are backed up by the informational wars.
The conflicts with intense use of informational technologies
were seldom finished with an apparent result. Taking into consideration
the specific features of modern geopolitical crisis, it can be stated that
mass media have the continuous and deep influence on its dynamics.
During the last twenty years mass media was the reason for many
international conflicts to be evoked, escalating the prejudices of
the society by the information, also creating the point of view of
international community on the very conflicts.
One of the integral features of the information psychological
influence on the conflict is the national informational cybernetic
technologies level as the subjects of international relations, independent
development and approbation in the real international conflicts.
Taking into consideration the peculiarities of cyberspace,
cyberattack in defiance of any state can be considered to be as a
potential reason to provoke a global international conflict, including
those in physical space, because in terms of global interaction of
informational state structures, it is extremely hard to predict the scale
and consequences of such an attack, and appropriate measures of
the affected part can be disproportional because of the difficulties to
identify the source and probability of the false situation assessment. It
can lead to the open military conflicts with the use of traditional kinds
of weapon.
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It is also important to mention that the psychological influence
technologies can change the most uncontrolled situation to the
controlled one, and bring the members of the conflict to the meeting
table. This effect can be reached by means of an appropriate conflict
image creation for the nation, that will provide the weakening of the
conflict run and creation of all the necessary conditions to stabilize
the political situation.
So, the leading of the informational image war is spoiling the
reality in mass society consciousness, and its result can influence a
lot on the international conflict run. Informational conflict results
have a significant influence on the decision making process of the
most important political decisions in the world. Global political
elite is using the informational wars results as a platform for the
legitimization of its decisions and geopolitical goals realization.
To define the geopolitical factor significance in the
international relations transformation and to evaluate the level of its
influence on the international conflict dynamics, we have conducted
a system analysis in Ukraine. We consider that the researched period
is of a great importance and indicative for finding out the specifics
of the informational factor effectiveness in the international conflict
interaction context and its influence on the conflict result.
In times of the new global order formation and the rising
tension, Ukraine has turned out be on the East and West interests’
intersection, has got under the active and purposeful pressure from
the both sides that were desiring to get it under their own sphere
of influence. The reason is powerful economical, resourceful,
demographic and military potential of Ukraine that is evoking a
great interest of the modern powers to have a possible use of all
these features for their geopolitical aims. The desire of countries to
dominate and conduct the total control of the informational sources
is escalating the conflict in Ukraine. In the background of the
permanent dependencies of the global community subjects, there is
a constant war for Ukraine in the ideological and cultural aspects.
Nowadays Ukraine is one of the main informational action subjects,
and this action is provided through the whole global international
field.
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The international influence is done by means of imposing some
needed evaluating characteristics, points of view and behavior rules,
shadowing the manipulation ways of individual, mass and society
consciousness.
Therefore, it can be stated that in the international space of
Ukraine on the destabilizing background the continuous increase of
international activities can be clearly been seen. As a result of political
struggling with the Ukrainian nation splintering on the East-West line,
there are two nominally created opposite informational fields that are
getting under the control of Russian and Western informational fields.
Being in the state of conflict for the getting a final result, Russia and
the USA through their own or controlled sources, often tend to create
their own segment in the informational space of Ukraine, carrying
out the powerful and, at the same time, negative informational
psychological influence on the Ukrainian citizens in the sphere of
public and resonance questions, trying to extend the duration of the
conflict on the undefined term. So, analyzing the last occasions, it can
be referred that the informational interference in the Ukrainian conflict
by the leading actor-states of foreign affairs is the one of main factors
that is leading to the military actions escalation. There is no doubt that
they have succeeded in destabilizing of the situation in Ukraine, last
but not least, thanks to the informational destructive influence on the
very conflict.
References
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄС
В ГАЛУЗІ ОСВОЄННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Постановка проблеми. Європейський курс зовнішньої
політики України, задекларований в Угоді про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, є передумовою для інтеграція
нашої держави в європейський політичний, економічний та
соціальний простір.
Серед напрямків інтеграції в рамках Угоди є галузь
дослідження і використання космічного простору. Космічна
діяльність є однією із галузей, де Україна має значний потенціал
та імідж високотехнологічної держави на світовому рівні.
Однак через обмежені фінансові ресурси Україна втратила
конкурентоспроможність з огляду на можливості таких провідних
космічних держав, як Сполучені Штати Америки, Китай, Японія,
Індія та об’єднання європейських країн – Європейського космічного
агентства.
З огляду на довгострокову перспективу та беручи до уваги
євроінтеграційний курс нашої держави, найбільш доцільним кроком
для України є інтеграція космічної промисловості до Європейського
космічного сектору, що дозволить отримати доступ до передових
космічних технологій та взяти повноправну участь у реалізації
масштабних європейських космічних проектів та наукових програм.
Мета статті – дослідити основні аспекти регулювання
діяльності ЄС в галузі дослідження і використання космічного
простору, включаючи правові відносини з Європейським космічним
агентством і Україною.
Завдання дослідження: дослідити науково-концептуальні,
історико-правові і інші аспекти розвитку діяльності ЄС в
космічній галузі, а також визначити правові основи та особливості
співробітництва України з Європейським космічним агентством та
Європейським Союзом для виявлення нових форм співпраці.
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Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослідженням
та визначенню перспектив в галузі освоєння космічного простору
в ЄС, формуванню європейської космічної політики багато уваги
приділяють різні міжнародні організації, європейські інститути,
цьому питанню присвячені праці багатьох зарубіжних науковців,
експертів-економістів тощо. Серед вітчизняних науковців, які
досліджують актуальні питання міжнародних відносин України
у космічній галузі, у тому числі із ЄС, можна відзначити праці
В.П. Горбуліна,
О.П. Федорова, В.С. Шеховцова, А.І. Шевцова, Ю.М. УткоМасляник та інших,
Основні результати дослідження
Перші інтеграційні організації в галузі галузі досліджень
і використання космічного простору утворлися в Європі.
Каталізатором для їх появи став запуск першого пілотованого
космічного корабля СРСР в 1961 році. На початку 1960-х років
європейські країни здійснили першу спробу щодо прискорення
своєї присутності в космічному просторі, об’єднавши зусилля
у рамках європейських організацій в галузі дослідження і
використання космічного простору.
Варто зазначити, що аналогічна практика вже
використовувалася
країнами
Європи
задля
створення
Європейської спільноти з атомної енергії у 1957 році.
Першочергово планувалося створити одну організацію,
яка би здійснювала наукові космічні дослідження, а також
розробляла та виготовляла супутники і ракети-носії. Проте
в процесі обговорення державних учасників було прийнято
рішення розділити функціонал.
Так були створені дві міжурядові регіональні організації
спеціальної компетенції: Європейська організація з розробки
ракет-носіїв (Конвенція про створення Європейської організації
з розробки ракет-носіїв була підписана 16 квітня 1962 року, і
вступила в силу 29 лютого 1964 року) і Європейська організація
з космічних досліджень (Конвенція про створення Європейської
організацій космічних досліджень була підписана 14 червня 1962
року, вступила в силу 20 березня 1964 року).
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Членами Європейської організації з разработки ракет-носіїв
(ESRO) стала Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія, Італія,
Нідерланди, Франція, ФРН, Швейцарія і Швеція. Управління
організацією здійснювала Рада, до складу якої увійшли по два
делегати від кожної країни-учасниці. Рада складалася з двох
комітетів: науково-технічного і адміністративно- фінансового.
Учасниками Європейської організації з космічних
досліджень (ELDO) стали Бельгія, Великобританія, Італія,
Нідерланди, Франція и ФРН. Вищим органом, який здійснює
керівні функції, також стала Рада, що складалася з двох
представників від кожної країни.
На початку 70-х років країни Європи дійшли висновку
про неефективність функціонування двох окремих організацій
в галузі дослідження та використання космічного простору.
Причиною ліквідації ELDO став провал п’ятирічні програми,
мета якої була створити ракети-носії «Європа-1» і «Європа-2»
[1: 169]. Провал програми призвів до виходу із організації її
лідера - Великобританії, що фактично призвело до ликвидации
організації.
У 1972 році з’явилася ідея створення нової єдиної
європейської організації з дослідження та використання
космічного простору, яка би була об’єднана спільними цілями і
завданнями у всіх сферах європейської космічної політики. Для
втілення ідеї в життя знадобилося цілих три роки. Конвенція
про заснування Європейського космічного агентства (ЄКА) була
відкрита для підписання 30 травня 1975 роки (Конвенція вступила
в силу в 1980 році) [2].
Головною метою ЄКА стало встановлення і розвиток
виключно мирного співробітництва європейських країн в галузі
космічних досліджень, створення технологій, а також їх практичне
застосування в оперативних прикладних космічних системах.
Членами ЄКА на даний час є не всі члени Європейського
Союзу, водночас не всі члени ЄКА є членами Європейського
Союзу. Цей факт в цілому дає можливість обговорювати
перспективу вступу України до ЄКА.
На березень 2020 р. членами ЄКА є 22 держави. Крім країн-
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засновниць - одинадцяти держав, членство в ЄКА набули Австрія
та Норвегія (обидві - з 1977), Фінляндія (з 1995), Португалія
(з 2000), Греція (з 2005), Люксембург (з 2005), Чехія (з 2008),
Румунія (з 2011), Польща (з 2012), Естонія і Угорщина (2015).
Слід зазначити, що Європейське космічне агентство не
є органом Європейського Союзу, і відносини між двома цими
організаціями регулюються складною системою угод.
У травні 2007 р міністрами країн - членів Євросоюзу
була затверджена «Записка про космічну політику» [3], яка,
по суті, сформулювала космічну політику об’єднаної Європи
і яка закріпила зростаючу роль Євросоюзу (і Єврокомісії як
його робочого органу) в плануванні та управлінні космічною
діяльністю
Так, Євросоюз взяв на себе керівну роль в прикладних
космічних програмах, таких як навігаційна програма Galileo,
та програма дистанційного зондування Землі, сьогодні відома
як Copernicus. В той час як за ЄКА залишається керівна роль в
наукових космічних програм Європи, пілотованих польотах та
засобів виведення космічних апаратів.
Реалізація положень про дослідження і використання
космічного простору в рамках ЄС здійснюється через наступні
інститути, органи і установи ЄС:
Європарламент (Комітет з питань промисловості,
досліджень та енергетики);
Рада Європейського Союзу (в рамках формації
Ради з питань конкурентоспроможності (внутрішній ринок,
промисловість, наукові дослідження і космос);
Європейська комісія;
Економічний і соціальний комітет;
Комітет регіонів;
Європейське агентство глобальної навігаційної
супутникової системи;
Європейське агентство з навколишнього середовища;
Супутниковий центр.
Незважаючи на активний розвиток європейської космічної
політики необхідно відзначити, що до цих пір в законодавстві
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відсутня сама дефініція європейської космічної політики. У
доктрині під європейською космічною політикою розуміється
«діяльність Європейського Союзу в космічній сфері, що
здійснюється при взаємодії з Європейським космічним агентством
за сприянням Ради з космосу - спеціального органу, створеного
для координації співпраці цих двох організацій в області спільних
космічних програм та інноваційних технологій». Розвиток
європейської космічної політики на трьох рівнях відзначається
Резолюцією Ради ЄС [4].
Сьогодні управління європейською космічною політикою
розподіляється між ЄС, ЄКА та державами-членами. Така ситуація
з одного боку забезпечує певну гнучкість в реалізації політики.
З іншого боку, це створює неефективність в таких сферах, як
підтримка дослідницької діяльності в космічному секторі,
розвиток міжнародних відносин і впровадження Європейської
космічної програми.
Виходячи зі багаторівневої структури взаємовідносин між
учасниками космічної діяльності у ЄС, співпраця із Україною у
цій сфері теж реалізується за кількома напрямками: співпраця з
ЄС, ЄКА та державами-членами
1) Співпраця із Європейським Союзом в галузі освоєння
космічного простору
Освоєння та дослідження космічного простору є однією
із галузей з яких починалося співробітництво між Україною та
ЄС загалом. Угода про партнерство та співробітництво (УПС)
від 14 червня 1994 р. (набула чинності 1 березня 1998 р.), яка
започаткувала співробітництво з широкого кола політичних,
торговельно-економічних та гуманітарних питань, дозволила
встановити регулярний двосторонній діалогу між Україною та
ЄС на політичному та секторальних рівнях. Так у рамках УПС
було визначено 7 пріоритетів співпраці між Україною та ЄС,
серед яких - космос [5].
Одним із пріоритетних заходів щодо активізації співпраці
з питань космічної діяльності з ЄС було створення умов для
підприємств космічної галузі України щодо поглиблення
співпраці з європейськими партнерами. Варто зазначити, що у
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2002 р. між Європейським Співтовариством та Україною було
підписано Угоду про наукове та технологічне співробітництво
[6]. Цей документа вперше забезпечив правову основу для участі
українських підприємств у проектах Співто¬вариства на рівні
із підприємствами країн-членів ЄС. У проектах можуть також
брати участь наукові та технологічні орга¬нізації сторін; проекти
можуть також здійснюватися із залученням агентств і офіційних
органів сторін (стаття V). Крім того, вперше іноземні гранти
та конкретні форми науково-технологічного співробітництва
звільнили від митних зборів (стаття VII).
Наступною програмою для сприяння інтеграції України
до європейського дослідницького простору (ЄДП)» стала 7-й
Рамковій Програмі з досліджень та технологічного розвитку (FP7), яка розпочалася у 2009 році. Серед інших тематичних напрямків,
одним із пріоритетів програми було дослідження космічного
простору. За результатами проекту було створено мережу
національних координаційних центрів, які сприяли залученню
українських дослідників, малих та середніх підприємств для
участі у програмі. Результатом цього стало фінансування проектів
за участю підприємств космічної галузі України, а саме: ROV-E
— розробка багатофункціональних композитних панелей для
дослідницьких роверів; SIDER — підвищення рівня радіаційного
захисту композитних космічних матеріалів; AFFECTS — розробка
методів вивчення «космічної погоди»; POPDAT — розробка бази
даних з каталогом іоносферних хвиль.
На зміну програмі FP-7 прийшла рамкової Програма
Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт-2020».
Участь у програмі беруть не лише підприємства, які входять до
сфери управління ДКА, а й приватні космічні підприємства.
Взаємодія України та ЄС у космічній галузі ведеться за
такими основними напрямами:
a) Здійсненні заходів з розширення дії супутникових
систем функціонального доповнення EGNOS на територію
України відповідно до положень Угоди про співробітництво щодо
цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС)
між Європейським Співтовариством, його державами – членами
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та Україною. Досягнуто домовленості і вжито практичних заходів
щодо забезпечення встановлення в Україні (м. Київ, Київська
область) опорної наземної контрольної станції супутникових
навігаційних сигналів.
b) Організація обміну даними дистанційного зондування
Землі з європейськими партнерами. Робоча група Україна-ЄС
відзначила можливості для України використовувати дані програми
Copernicus і інформацію програмних додатків за тематикою
спостережень Землі на вільній, повній і відкритій основі.
Наприкінці січня 2020 року розпочав роботу регіональний
дзеркальний сайт програми Copernicus, мета якого накопичувати
дані по території України із супутників Sentinel-1, Sentinel-2 та
Sentinel-3. Роботу хаба забезпечує Національний центр управління
та випробування космічних засобів, що входить до сфери
управління Державного космічного агентства,
c) Забезпечення участі України в реалізації космічних
проектів Рамкової Програми Європейського Союзу з досліджень
та інновацій «Горизонт-2020». В Україні діє три Національні
контактні пункти Програми за напрямком «Космос».
2) Співробітництво України та Європейського космічного
агентства
Відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України
та Європейським космічним агентством про співробітництво у
дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях
від 25 січня 2008 року, залучення до реалізації європейських
космічних проектів з подальшим вступом у ЄКА було визначено
пріоритетним напрямом міжнародної інтеграції у космічній сфері
для України. В України наявний значний досвід і напрацювання
у сфері дослідження та використання космічного простору, які
можуть знайти ефективне застосування у європейських космічних
проектах.
Участь в ЄКА дозволить Україні долучитись до реалізації
масштабних європейських космічних проектів, знайти застосування
сучасним вітчизняним технологіям та отримати доступ до
прогресивного досвіду країн Європи тим самим зміцнивши свій
статус космічної держави.
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Крім того, враховуючи значні напрацювання та потенціал
України у космічній сфері, її членство в Європейському космічному
агентстві дозволить нашій державі стати повноправним учасником
космічних програм Європейського Союзу та ЄКА, і тим самим
отримати додатковий рушій євроінтеграції загалом.
В рамках проекту Твінінг спеціалістами ДКА та Європи
було розроблено механізм вступу України в ЄКА.
Механізм вступу є трьохетапним.
І етап – Рамкова угода – 5 років – внески не потрібні
Станом на сьогодні Україна знаходиться на І етапі. Правовою
підставою для співпраці з ЄКА є Угода між Урядом України та
Європейським космічним агентством щодо співробітництва
у використанні космічного простору в мирних цілях, яка 14
лютого 2014 року продовжена на 5 років. Цей етап передбачає
започаткування співробітництва та пошук спільних проектів.
ІІ етап – угода «Європейської держави, що співпрацює з
ЄКА» – 5-10 років – внески близько 1,5-2 млн. євро щорічно
ДКА вважає, що найбільш оптимальним варіантом
продовження співпраці з ЄКА є укладення Угоди «Європейської
держави, що співпрацює з ЄКА» (European Cooperating State
Agreement), яка дозволить поглибити співпрацю на партнерських
засадах, брати участь у європейських космічних проектах,
програмах та закупівлях.
ІІІ етап – Повноправне членство – внески близько 10 млн.
євро щорічно
Потребує щорічно значних фінансових внесків, які
визначаються у відповідно ВВП країни. За приблизною оцінкою
сума може становити понад 10 млн.євро. У той же час, країна
отримує повноправний доступ до кінцевого продукту космічної
діяльності європейських країн.
На сьогоднішній день необхідним є посилення акценту у
співпраці між Україною та Європейським космічним агентством.
Для цього доцільним було б забезпечити укладення європейської
коопераційної угоди з ЄКА. Цей документ, який є формою поглибленої
співпраці ДКА з європейськими державами — не членами ЄКА,
дозволить поглиблювати співпрацю на партнерських засадах і входити
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до європейських космічних проектів, брати участь у програмах ЄКА,
а також отримувати контракти і замовлення від ДКА, що значно
сприятиме розвитку космічної промисловості України.
3) Співробітництво між підприємствами космічної галузі та
Європейськими аерокосмічними корпораціями та країнами ЄС.
Державними підприємствами космічної галузі України «КБ
«Південне» та «Південний машинобудівний завод» реалізується
контракт з італійською компанією Avio S.p.A., відповідно до якого
розроблено та виготовляється маршовий двигун ІV ступені ракетиносія ЄКА Vega.
Наразі цей проект є єдиним прикладом участі вітчизняних
підприємств у проектах ЄС. І це закономірно, бо Україна не членом
ЄКА, а відповідно не може отримувати фінансування із бюджету
космічного агентств. Навіть у роботі над створенням ракети-носія
Vega вітчизняні підприємства не є учасниками проекту, а виконують
роль субпідрядника італійської компанії.
У разі розширення співпраці між Україною та ЄКА, що наразі
виглядає як єдиний можливий крок для України для збереження
космічної галузі, важливим буде створення умов для співпраці не
лише для державних підприємств, а й приватних. І з цьому питанні
досвід Європи буде надзвичайно важливим.
З метою підвищення доступності «космічного бізнесу» для
підприємств промисловості країн-членів в Європі сформовано
інституційну систему космічної діяльності за принципом fair
return («чесний повернення») розподілу бюджету Європейського
космічного агентства. Відповідно до цього підходу, кошти, що
виділяються країнами-членами ЄКА для реалізації проектів агентства,
повертаються потім в національні економіки в формі контрактів, що
укладаються з підприємствами промисловості відповідних країн.
При цьому обсяг контрактів з національними підприємствами
пропорційний внеску відповідної держави в загальний бюджет.
Отже, розширення партнерства між Україною та ЄС у
космічній галузі є одним із пріоритетів космічної діяльності
України. Набуття членства України в ЄКА надасть їй низку переваг,
серед яких можливість брати участь у масштабних європейських
космічних програмах, проектах та тендерах, сприятиме розвитку
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космічної техніки і технологій за європейськими стандартами,
дозволить диверсифікувати зовнішні ринки, а також на рівні
з іншими членами ЄКА розробляти політику і стратегію
космічної галузі Європейського Союзу. Вступ України в ЄКА не є
одномоментним. Це тривалий та послідовний процес, який, крім
іншого, вимагає державної підтримки.
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АСИМЕТРІЯ ЯК БАГАТОВИМІРНА КОНЦЕПЦІЯ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Швидкоплинні геополітичні трансформації призводять до
появи в політичному дискурсі неологізмів, які важко піддаються
концептуалізації і операціоналізації.
На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин
викристалізовується новий тип відносин – асиметричні,
головними характеристиками яких виступають невідповідність,
непропорційність, неспівмірність потенціалів.
В епоху геополітичної «турбулентності» глобальні політичні
трансформації створюють гостру потребу у вивченні їх різних
аспектів, одним з яких є асиметричні відносини. Загалом ще далеко
не всі держави однаково вплетені у систему міжнародних відносин,
виявляючи при цьому асиметрію в геополітичному просторі.
Теоретико-методологічне
осмислення
асиметрії
в
міжнародних відносин почало входити в сферу інтересів фахівців
в області політичної науки буквально кілька десятиліть тому.
Завдяки їх теоретичним розробкам було розширено діапазон
пізнання даної проблеми. І все ж попри чималі здобутки науковців
у дослідженні тематики, концепція асиметрії перебуває на стадії
свого становлення і немає чіткості меж і однозначного визначення.
Існує незначна кількість праць, в яких розглядається винятково
теорія асиметрії. Знаковими для теоретичного дослідження
асиметрії міжнародних відносин є праці американського дослідника
Б. Уомака, який інтегрував свої дослідження в області асиметрії
з широким спектром ідей теоретиків міжнародних відносин,
включаючи Девіда Лейка, Роберта Кохана, Джозефа Найя, Томаса
Шеллінга, Роберта Джервіса, Кеннета Вальца, Роберта Пауелла,
Пітера Катценштейна, Роберта Аксельрода, Роберта Гілпина.. [1;
2; 3; 4].
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Феномен асиметрії стає однією з найбільш важливих
та надзвичайно актуальних тем у сучасному політологічному
дискурсі. Упродовж тривалого часу терміни «симетрія» і її
протилежність – «асиметрія» використовувалися переважно в
природничих і точних науках, в той час як в сфері суспільнополітичних відносин вони не вживалися.
В політичній науці термін асиметрія почав вживатися за
історичними мірками порівняно недавно, але він тим не менше
заторкує ті принципи, які самі по собі не нові.
Асиметрія обов’язково має на увазі визнання
невідповідностей, відсутність ідентичностей. Цей принцип
асиметрії, який на перший погляд може здатися абстрактним,
набуває особливого значення в міжнародних відносинах,
що характеризуються своїми відмінностями. Асиметрія – це
поняття, яке безпосередньо відноситься до ситуації диспропорції
компонентів відносин.
Протягом майже трьох тисячоліть існує твердження, що
розвиток – це асиметричний в усіх відношеннях процес. На
сьогоднішній день ця точка зору підтримується синергетикою і
приймається нею як постулат.
До розуміння суті асиметричних процесів і явищ можна
прийти від протилежного, тобто від симетрії. Когнітивнодискурсивною основою для визначення понять симетрії і
асиметрії є категорії матеріалістичної діалектики – тотожність і
відмінність, які єдині і в той же час протилежні. Детерміновані
суперечливою природою, вони представляють собою специфічне
відображення дуалізму роздвоєння явищ об’єктивної реальності
на протилежності.
Самі поняття тотожності і відмінності втрачають сенс,
якщо розглядати їх ізольовано один від одного. Діалектичні
протилежності одночасно взаємодоповнюють і взаємовиключають
одне одного. Відносини між ними носять динамічний характер.
Тотожність – філософська категорія, що означає стійкість,
рівність, однаковість предмета, явища із самим собою та
початкову ступінь розвитку протиріччя. Тотожність є конкретною
а не абстрактною, тобто містить внутрішні відмінності.
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Аналізуючи
діалектичне
розуміння
тотожності,
необхідно зазначити, що тотожність не існує поза відмінності
і протилежності, тотожність виникає і зникає, тотожність існує
лише при певних відносинах і виникає за певних умов і її прояви
нескінченно різноманітні. Найбільш повним вираженням
тотожності є повна трансформація протилежностей одна в одну.
Як зазначає В. Готт: «Прояви тотожності нескінченно
різноманітні. Тому в процесі пізнання явищ світу не можна
обмежуватися лише встановленням тотожності між ними, але
необхідно розкривати те, як виникає ця тотожність, за яких умов
і в яких стосунках воно існує. Виходячи з цієї характеристики
діалектики тотожності і відмінності, симетрію можна трактувати
як категорію, що відображає процес існування та становлення
тотожних моментів в певних умовах і в певних відносинах між
різними і протилежними станами явищ навколишнього світу [5].
Як і для визначення симетрії, так і для визначення
асиметрії безпосередньою точкою опори є діалектика тотожності
і відмінності.
В. Готт акцентує увагу на тому, що «разом з процесами
становлення тотожності в різному і протилежному відбуваються
процеси становлення відмінностей і протилежностей в єдиному,
тотожному, цілому. Якщо основою симетрії можна вважати
виникнення єдиного, то основу асиметрії слід розуміти в
роздвоєнні єдиного на протилежні сторони. Поняття асиметрії,
як і поняття симетрії, можна застосувати до всіх атрибутів
матерії, асиметрія відображає їх відмінність, їх особливість
по відношенню один до одного. Тому взаємозв’язок атрибутів
матерії виражається не тільки симетрією, а й асиметрією.
Застосовне поняття асиметрії і до різних станів атрибутів матерії
і їх взаємозв’язку».
Отже, де може бути застосована симетрія, там застосовна
і асиметрія, і цей процес може бути зворотнім». Виходячи із
вищевказаного можна стверджувати, що асиметрія є «категорія,
яка означає існування і становлення в певних умовах і відносинах
відмінностей і протилежностей всередині єдності, тотожності,
цілісності явищ світу» [5: 212].
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В науковій думці переважає визначення парних категорій
симетрія і асиметрія на основі узагальнення характерних
для них ознак. Симетрія у найбільш загальному розумінні
розглядається як поняття, яке відображає існуючий в
об’єктивній реальності порядок, врівноваженість окремих
частин об’єкта, об’єднаних в єдине ціле, відносну стійкість,
відношення однаковості, пропорційність і співрозмірність між
частинами цілого.
Порушення впорядкованості, симетричної конфігурації,
рівноваги, пропорційності і співрозмірності між окремими
частинами цілого, що може бути зумовлене змінами, розвитком,
структурно-функціональною реструктуризацією, викликають
кардинально новий стан відносин – асиметрію.
Отже, асиметрію слід розглядати як джерело розвитку,
рушійну силу еволюції, утворення нового і саме в цьому
полягає її методологічний статус як модальної від «симетрія»
категорії [6: 182–183].
Коректне використання поняття «асиметрія» вимагає
глибинного розуміння суті досліджуваних явищ і процесів. В
сучасних теоретико-методологічних конструкціях дослідження
асиметрії в міжнародних відносинах найчастіше поняття
«асиметрія» застосовують для характеристики відносин між
суб’єктами з різними конфігураціями силових можливостей.
Використання терміну «асиметрія» для характеристики
міжнародних відносин як специфічного суспільного явища
є цілком коректним і аргументованим. Проблема асиметрії у
міжнародних відносинах, поза всяким сумнівом має місце,
оскільки існують суттєві диспропорції розвитку держав,
нерівномірне співвідношення сил між державами. Зростаючі
розриви між державами у військово-політичній, соціальноекономічній, інформаційно-технологічній, культурній сферах
накладають помітний відбиток на характер їх взаємодії.
Термін «асиметрія» застосовується при дослідженні
різноманітних явищ міжнародних відносин. Поняття
«асиметрія» є важливим елементом аналізу – загроз, війни,
конфлікту, влади, двосторонніх відносин, багатосторонньої
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взаємодії, стратегії, явищ взаємозалежності, переговорного
процесу. І це очевидно ще далеко не повний перелік явищ
асиметрії в міжнародних відносинах.
Поряд з класичними концепціями переваги за параметрами
сил і засобів, в теорії асиметрії чималу роль відіграють поняття
«стратегічна культура», нематеріальні параметри могутності,
національні особливості, сприйняття ситуації, стійкість політичного
режиму, тактика війни.
На тлі широкого кола досліджуваних питань і відштовхуючись
від твердження, що процес пізнання нескінченний виникає
необхідність розробки теоретико-методологічного інструментарію,
що дасть можливість зрозуміти загальну логіку асиметрії в
міжнародних відносинах.
Асиметрія є суттєвою і невід’ємною частиною історії і
сьогодення міжнародних відносин, для розуміння якої необхідне не
лише визначення параметрів взаємодіючих суб’єктів, а й виявлення
можливостей використання тих чи інших складових їх потенціалів.
Можна стверджувати, що асиметрія – це багатовимірна
концепція, яка дозволяє осмислити складний динамічний процес,
в якому сильніша держава впливає на результати відносин зі
слабкішою.
Брентлі Уомак прагне виявити симптоми асиметрії на різних
рівнях міжнародної політики. Дослідник формулює свої концепції
на основі аналізу значення нерівності матеріальних можливостей
в двосторонніх відносинах. Також В. Уомак у своїх працях будує
складну модель асиметрії в умовах багатосторонньої взаємодії і на її
основі розглядає структурування взаємодій на регіональному рівні.
Оцінюючи значення асиметрії для міжнародної системи
в цілому і її особливості в сучасній світовій політиці, Б. Уомак
формулює рекомендації з вибудовування конструктивних
міждержавних відносин в умовах непереборної нерівності. Уомак
відзначає різницю в очікуваннях слабкої і сильної (в матеріальному
плані) держав від двосторонніх відносин.
У той час як малі і середні країни розуміють власне
виживання в логіці збереження автономії від великої держави,
остання перш за все прагне добитися статусного визнання.
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Таким чином, їх пріоритети не носять антагоністичного
характеру, але тим не менше вступають в суперечність один з одним.
Адже чим більшу повагу слабкий буде виявляти по відношенню до
сильного, тим більшаою буде ймовірність обмеження його автономії
[4].
Асиметрія в міжнародних відносинах піднімає питання
про взаємини в контексті множинних відмінностей і має на увазі
визнання диференційованих рішень, відмінностей в досягненні
зовнішньополітичних цілей.
Зв’язок між асиметрією і міжнародними відносинами може
здатися суперечливим, оскільки порушує постулат про рівність
між державами і спростовує уяву про гармонію і справедливість в
міжнародних відносинах. З огляду на концептуальні засади неореалізму
усі держави світу за винятком рівня їх могутності є визначально
ідентичними [7].
Відносини між державами різних рівнів на міжнародній
арені в різні історичні періоди ніколи не були рівноправними,
симетричними. Роль і місце кожної держави в системі міжнародних
координат визначалося її військовими, економічними, технологічними,
інформаційними можливостями, які обумовлюють характер системи
міжнародних відносин.
Держави підтримують асиметричні відносини незважаючи на те,
що вони не відзначені рівністю та ціннісно-моральними орієнтирами.
При цьому вони, з огляду на відмінності, знаходять рішення, які
полегшують їх співробітництво.
Всі країни мають ставитися одна до одної як до рівних суверенних
держав, але відмінності в можливостях між країнами впливають на
їх відносини, навіть якщо сильна держава не можете домінувати над
слабкими.
Коли великі держави діють розсудливо, консультативно, і шляхом
співробітництва, то малі держави будуть менш болісно сприймати свою
вразливість. Вони будуть, як правило, погоджуватися з міжнародним
порядком, очолюваним великою державою, бо він включає їхні
інтереси. Міжнародний порядок, побудований на адекватному
лідерстві, спирається на авторитет, а не на силу. У той час як сила –
витратний ресурс, а авторитет є поновлюваним ресурсом [2; 4].
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У теорії асиметрії наголошується важливість розташування
в асиметричних відносинах між регіональною державою та
наддержавою. Регіональні держави перебувають у постійній та
активній взаємодії з державами у їхньому регіоні та, разом з тим,
беруть участь у більш віддалених рівнях взаємодії, що можуть
бути поза їхнім контролем. В теорії асиметрії зазначається, що
наддержава, а не регіональна держава більшою мірою схильна
до того, аби спрогнозувати можливість вирішення своїх проблем
шляхом односторонньої дії [1; 2].
Асиметрія безумовно – явище багатовимірне воно
зосереджуються не тільки на військовому і економічному якісному
розходженні, але й на таких факторах, як торговельні протиріччя,
стан екології, тероризм і права людини.
Відповідно до ситуацій і потреб, які носять соціальнополітичний і економічний характер, асиметричним відносинам
властиві суперечливі реальності, які можуть приймати
антагоністичну форму [7].
Асиметрія – особлива конфігурація міжнародних відносин.
Більшість теорій намагається визначити фактори, які впливають
на змінну величину, і знайти спосіб, який дасть змогу усвідомити
за допомогою чого досягається асиметрія в міжнародних відносин.
Наука про міжнародні відносини є надзвичайно важливою
складовою вивчення співвідношення понять симетрії і асиметрії,
оскільки міжнародні відносини виступають у вигляді цілісних
систем, аспектом зв’язків яких неможливо знехтувати, що
дає можливість глибокого вивчення динамічної сутності
поняття асиметрії. Водночас вивчення симетрії і асиметрії
об’єктів, позбавлених атрибутів системи є досить поверховим і
розпливчатим.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПОШУК НОВОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКІВ
Постановка і актуальність проблеми. Проблема
ідентичності
в
сучасному
науковому
дискурсивному
просторі надзвичайно складна і поліваріантна, що вимагає
поглибленого аналізу принаймні кількох важливих аспектів. У
контексті порушеної проблеми йдеться про пошук ідентитетів
космополітичної Європи епохи постмодерну: «Космополітична
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Європа – це Європа, яка веде моральну, політичну, економічну й
історичну боротьбу за примирення» [1: 249]. Відповідно, сучасна
європейська ідентичність з точки зору її конструювання може
будуватися як ідентичність космополітична. Зміст відповідної
ідентичності становлять різного роду уявлення, що їх здебільшого
поділяють в ході спільної внутрішньокультурної соціалізації
та взаємодії члени певної соціокультурної спільноти / групи.
Відтак ідентичність може розглядатись як маркер / індикатор на
увиразнення простору «Свій-Чужий-Інший» та вибудовування
різноманітних систем відносин. Серед таких спільних уявлень
– усвідомлення спільності території, місця в соціокультурному
просторі, історії, культури, традицій, цінностей, норм, державності
тощо. Водночас європейська ідентичність не є усталеною категорією
з огляду на іманентність протиріч, невизначеність експлікаційних
параметрів, культурну дифузію, формування самого об’єднання та
постійні трансформаційні злами. Як зазначив німецький дослідник
А. Нойманн: «…ідентичність – це не даність, а відношення, яке
постійно формується та реформується в межах певного дискурсу».
Дискурс визначається як особливий засіб спілкування та розуміння
світу, який ототожнює окрему особу або певну спільноту, формує
соціальний світ за допомогою значень. Різноманітні дискурсивні
практики є обов’язковою умовою для підтримкам існування різних
типів соціальної ідентичності.
Для використання дискурсу аналізу дослідження соціальних
ідентичностей М. Йоргенс та Л. Філпс пропонують таку методологію:
1. Визначити які суб’єктивні позиції для дискурсивних
структур є релевантимним. Це можна зробити через визначення
ключової точки (в контексті нашого дослідження – «європеєць»,
«космополіт», «загальноєвропеєць» тощо), через яку організовано
ідентичність;
2. Проаналізувати засіб за допомогою якого ця вузлова
точка отримує своє значення при зіставленні з одними знаками та
протиставленні з іншими;
3. Нарешті, важливо простежити, як різні дискурси змагаються
за поділ спільноти на групи, які конкурують за наповнення ключових
знаків різним змістом.
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Ідентичність завжди опосередковується внутрішніми й
зовнішніми чинниками. Одним із потужних чинників макропорядку
є глобалізація. Глобалізація, з огляду на її багатозначність, є однією
з найсуперечливіших проблем сучасного розвитку світу: одні
інтеграційні зусилля призводять до очікуваного об’єднувального
результату, інші оголюють непримиренні суперечності [2].
Глобалізація нерідко призводить до повної або часткової втрати
невизначеності культурного змісту практично повсюдно, в усіх
регіонах світу. Аналізуючи нове суспільство, яке форматується в
умовах глобалізації та медіа-культури «віртуальної реальності»,
М. Кастельс окреслив проблему «пошуку нової системи
зв’язків, що будується навколо ідентичності, яка поділяється та
реконструюється» [3]. При цьому дослідник схарактеризував
глобалізацію та ідентичність «двома символами сучасності,
силами, що структурують щойно народжуваний новий світ» [3:
14]. На нашу думку, це твердження влучно відображає, з одного
боку, суть сучасних трансформаційних змін (зокрема й на просторі
Європи), а , з іншого, зміст і направленість процесів увиразнення
чи конструювання європейської ідентичності.
Наукова новизна дослідження. Проблематика ідентичності
у найширшому понятійному вимірі стало зберігає свою
значущість та актуальність попри тривалу еволюцію в підходах
та поліфонію інтерпретацій. Теоретичне осмислення порушеної
проблеми базоване на існуючих напрацюваннях у різних
царинах гуманітаристики. Так, історична еволюція досліджень
ідентичності на різних її рівнях й у багатьох аспектах простежується
в роботах класиків філософії, психології та соціології (зокрема,
Е. Дюркгайма, Е. Еріксона, Г. Зіммеля, З. Фройда, Е. Фромма).
Значну роботу щодо дослідження ідентичності проведено в
межах антропологічної традиції (Ф. Ар’єс, Р. Бенедикт, Р. Босс,
М. Еліаде А. Кардінер, К. Леві-Строс) і пов’язаних з нею шкіл:
історичних і культурологічних (Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, А.
Тойнбі), соціально-антропологічних і етнометодологічних (Х.
Сакс, П. Бурд’є, Г. Гарфінкель, Й. Хейзінга). Альтернативну
теорію ідентичності пропонує соціальна феноменологія в особі
таких авторів як Е. Гуссерль, Б. Вальденфельс, М. Мамардашвілі
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та ін. Різні експлікації феномену, в тому числі взаємозв’язку між
ідентичністю / європейською ідентичністю та глобалізацією,
безпосередньо чи опосередковано знайшли висвітлення в працях
Т. Адорно, Дж. Алмонда, Д. Арчібуті, У. Бека, Дж. Барбера, З.
Баумана, П. Бергера, М. Валлерстайна, Д. Вояковського, Ю.
Габермаса, С. Гантінгтона, М. Гібернау, Е. Гофмана, Е. Гідденса,
Р. Дарендорфа, Е. Еріксона, В. Кімлічки, Т. Лукмана, І. Ноймана,
К. Помяна, П. Рікера, Е. Сміта, Е. Хобсбаума та ін.
Проблематика
сучасних
ідентичностей,
зокрема
етнокультурних, етнічних, соціальних та ін., є також актуальною
в роботах українських дослідників (В. Андрусіва, Є. Афоніна,
Т. Воропай, О. Горенка, Я. Грицака, В. Євтуха, А. Киридон,
М. Козловця, Н. Костенко, Т. Метельової, Л. Нагорної, Ю.
Павленка, Н. Пелагеші, А. Ручки, М. Рябчука, Є. Тихомирової, В.
Трощинського, С. Трояна, В. Філіпчука, В. Черниш, О. Шморгун,
М. Шульги, О. Ярош та ін.).
Основне завдання дослідження. Дискурс ідентичності
виопуклюється під час глибинних трансформацій та за потреби
пошуку нових орієнтирів Відповідно в сучасних умовах окреслена
проблема вимагає поглибленого вивчення.
Мета статті обумовлена необхідністю комплексного
аналізу підходів до феномену європейської ідентичності,
визначення базових характеристик останньої та вибудовування
концептуального каркасу понятійного дискурсу з огляду на явище
глобалізаційного детермінізму. Глобалізація формує контекст
соціокультурних змін, ціннісних преференцій, увиразнення
культурних колів і відповідних характеристик форматування
матриці ідентичності (у нашому випадку – європейської
ідентичності). При цьому «європейська ідентичність»
розглядається нами радше не як явище, а як умовний конструкт.
Посутнім є те, що уявлення про ідентичність формується у процесі
маркування назви – «європейська», яка вказує на просторову та
культурну локалізацію проблеми.
Визначена мета передбачає вирішення низки таких
завдань: обґрунтування використання концепту; експлікація
поняття у широкому та вузькому значенні; окреслення обрисів
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ідентифікаційних моделей та їх перспективної варіативності;
осмислення характеру та механізмів творення в умовах
глобалізаційної детермінованості; вироблення інтерпретаційної
схеми для окреслення процесів конструювання європейської
ідентичності; вплив новітніх викликів (Brexit), зростання
міграційних потоків тощо – на перспективи творення європейської
ідентичності. Однак у запропонованій науковій розвідці лише
марковано зазначені позиції з усвідомленням перспективи
наукових досліджень у цій царині.
Виклад розв’язання поставленого завдання. В сучасних
умовах вагомого впливу інтеграційних і глобалізаційних процесів
на шляхи еволюції людства постає питання про характер і
направленість вектору розвитку сучасної Європи, зокрема і
вектору конструювання європейської ідентичності. Зауважимо,
що європейська культура всередині себе надзвичайно національно
мозаїчна. Йдеться про складний синтез різноманітних культурних
процесів та явищ, внаслідок яких форматується європейська
ідентичність. Одночасно з процесами диференціації наростають
інтегративні процеси, певною мірою нівелюються національні
відмінності в культурі. Одним із наслідків є феномен маргіналізації
й ідентифікаційної невизначеності: Багато дослідників, для
яких реальність Європи як континенту і простору культурної
і політичної спільноти є безсумнівною, водночас вважають,
що європейська ідентичність є фікцією [4: 158]. При цьому
спостерігається підвищений інтерес до загальної тематики
європейської ідентичності. Кріс Шор (C. Shore) вирізняє дві
головні причини зацікавленості проблематикою ідентичності в
Європі, підкреслюючи при цьому існуючий дефіцит європейської
ідентичності: політичну і комерційно-господарчу [4: 161].
Польська дослідниця О. Гнатюк відзначає, що «коли
заходить розмова про європейську ідентичність, зазвичай
апелюють до поняття спільноти, опертої на середземноморській
(грецькій і римській) культурі та на християнстві (іноді разом з
його коренями, яке сформувало Європу, а також – хоч і не завжди
– до спадщини епохи Ренесансу» [5: 66]. Основою формування
такої спільної ідентичності європейців мають стати спільні
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європейські цінності. Погоджуємося з польським дослідником Р.
Шведом: «З перспективи прихильників такого сценарію розвитку
європейської ідентичності вона вирізняється в наступності
(спадкоємності) уніфікації, стандартизації середовища проживання
європейців, способів їх життя…
У конструктивістських відмінах європейської ідентичності
вона є продуктом життя спільноти в окресленому матеріальносимволічному просторі, характер якому надають європейські еліти,
які пропонують „нові” предмети ідентифікації» [4: 167]. На думку
української дослідниці Н. Пелагеші, важливо з’ясувати, «чи перейшли
процеси євроінтеграції ту межу, за якою з далеких для пересічної
людини міждержавних відносин вони перетворюються на частину її
життя, впливаючи на свідомість, світогляд та життєву позицію». При
цьому авторка підкреслює: «Ідея Європи концептуалізується через
ідентичність» [6: 66].
Європейський Союз складає іспит великого соціально
інженерного експерименту, суть якого полягає у спробах збереження
і підтримання різних форм групової ідентичності. Спільна
європейська ідентичність, яка формується в країнах ЄС, є сумісною
з національними ідентичностями держав-членів Євросоюзу [7: 326].
Кожен рухається за своєю власною траєкторією, але об’єднується
єдиним етичним імперативом. Хоча європейські культури дійсно
різноманітні, їх єдність в Європейському Союзі визначає європейську
культурну концепцію [8]. Це дозволяє підтримувати національні
та регіональні традиції, оскільки надає можливість комбінувати
культурні розбіжності на загальних підставах. При цьому також
варто враховувати те, що в умовах глобалізації світової політичної
системи та внутрішньої трансформації національних держав
відбувається переосмислення традиційних концептів національної
ідентичності та громадянства. Ця тенденція реалізується в явищах
нівелювання кордонів між національними державами, зростання
рівня людської мобільності, збільшення кількості та посилення
впливовості національних меншин у різних країнах світу. У
результаті описаних процесів такі характеристики як етнос, народ,
нація все більше «розмиваються», а реальний онтологічний статус
цих спільнот постійно піддається сумніву.
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Як зауважує Е. Сміт, створення культурного простору
споріднених культур, наприклад європейської, означатиме, що
вона буде заснована на ґрунті спільної європейської культурної
спадщини (міфів, символів, вартостей, спогадів) і то так, що вони
не конкуруватимуть з іще сильними й могутніми національними
культурами. Тільки таким чином буде витворений новий тип
колективної ідентичності, що охоплює, але не скасовує окремі
нації [9: 182]. Йдеться про народження нового типу колективної
ідентичності, функції якої відрізняються від функцій ідентичності
національної. З цієї точки зору вона постає як ще одна
колективна ідентичність, що існує поряд з іншими колективними
ідентичностями громадян країн-членів ЄС [6: 68].
На сьогодні окреслилося декілька основних підходів до
розуміння європейської ідентичності та оцінки її місця в житті
Європи. Одні автори заперечують право на існування європейської
ідентичності, апелюючи до сили національно-політичного
елементу і висуваючи як визначальну національно-державну
ідентичність народів Європи. Інші говорять про виникнення
постнаціонального європейського простору, висуваючи концепції
«єдиної Європи» або «Європи регіонів», у яких, навпаки, на перше
місце висувається європейська ідентичність або європейська
регіональна ідентичність і втрачається значення національнодержавної ідентичності. Це викликає спротив національносвідомого громадянства європейських країн, котре вбачає у
цьому загрозу власній національній приналежності. Існує й
третій, найоптимальніший, на наш погляд, підхід до проблеми
європейської ідентичності. Він передбачає органічне поєднання
трьох можливих рівнів самоідентифікації спільнот об’єднаної
Європи:
національний, що існує на звичному для нас
державному рівні;
панєвропейський (транснаціональний), що формується
на наднаціональному рівні, створюючи такий феномен як
«європейська ідентичність»;
етнічний, що спостерігається на регіональному рівні
поліетнічних суспільств [10: 73].
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Концепції європейської ідентичності, що активно розроблялися
з моменту проголошення «Декларації європейської ідентичності»
(1973 р.), вибудовуються головним чином навколо «ми-почуття», яке
повинні розділяти усі, хто ідентифікує себе як європейця. Польський
соціолог Д. Вояковський на підставі загального аналізу інтерв’ю
(ключовими питаннями були: Що означає Європа? Якими є кордони
Європи? Що є європейськими цінностями? Що єднає й розділяє
європейців? Хто є європейцем? та ін.) виявляє існування кількох
версій інтерпретації Європи й відповідно виокремлює чотири типи
проектів європейськості [11: 166–167]:
1) загальнокультурний (внутрішній):
2) релігійний (християнський);
3) унійний (Назва проекту вказує, що головним аспектом,
елементом і контекстом європейськості в цій її інтерпретації є
Європейський Союз [11: 176]);
4) зовнішній (західний) (Специфіку цього проекту
визначають не скільки змісти, приписувані Європі, стільки
сприймання їх як зовнішніх щодо ситуації співрозмовника та його
місця проживання. Проект є скептичним підходом до Європи
й заразом до Європейського Союзу. Європейськість по-різному
трактується – як термін, що не має реальних позначок, як щось
видумане Європейським Союзом, нарешті зовсім як у проекті
Європейського Союзу, як своєрідний стиль життя й високий рівень
споживання[11: 184]).
М. Загар так характеризує нову європейську ідентичність:
інклюзивна; багатошарова та множинна (зможе інкорпорувати багато
існуючих різних субнаціональних (регіональних), національних та
наднаціональних ідентичностей); міжкультурна, багатокультурна
(буде визнавати, поважати та сприяти розвитку існуючого
різноманіття, але також спроможна виробляти нові ідентичності);
побудована на основі демократії та на демократичному баченні
спільної Європи; побудована на наднаціональному, демократичному
патріотизмі [12].
Глобалізація з притаманними їй ускладненням, активізацією
та розростанням комунікативних транстериторіальних та
транскультурних зв’язків виступає одним із найважливіших
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чинників впливу на динаміку й характер соціокультурних змін,
що провокують кризу ідентичностей національних й спонукають
до пошуку варіативних ідентифікаційних моделей. З огляду
на появу нового феномену, С. Гантінгтон констатував, що «…
криза національної ідентичності спостерігається скрізь, тобто
має глобальний характер» [13: 76]. Він зазначав: «Найвиразніше
виникнення нової, «наднаціональної ідентичності» проявилось
в Європі; при цьому воно сприяло подальшому звуженню
ідентичності у багатьох європейських народів: шотландці все
рідше ототожнюють себе з Великою Британією, однак охоче
зараховують себе до європейців – тобто ідентичність шотландська
виростає з ідентичності європейської» [13: 38]. Видається
важливим зауважити, що національні ідентичності є переважно
культурними, а європейська ідентичність інструментальною.
На перспективу можливість сформування європейської
ідентичності випливає з факту існування кордонів ЄС, оскільки
за ними існує образ «іншого», що є необхідною передумовою
виникнення будь-якого типу ідентичності. Водночас непроста
історія країн Європейського Союзу, існування внутрішніх
проблем та історичних образ ускладнює процес форматування
європейської ідентичності. На практиці це вимагає від європейців
як дотримання принципу толерантності, так і тривалої копіткої
роботи в царині конструювання моделі загальноєвропейського
простору на засадах колективної ідентичності.
Водночас при аналізі європейської ідентифікаційної моделі
варто зважити й на впливи глобалізації, серед яких Дж. Арнет
увиразнює такі:
1. Формування бікультуральних ідентичностей, коли одна
частина самоідентичності індивіда вкорінена в локальну, інша – в
глобальну ідентичність. Як наслідок, з’являються гібридні ідентичності,
причому гібридність зростає, оскільки локальні культури змінюються
під впливом глобалізації.
2. Поширення дифузної ідентичності, що оприявнюється у
втраті належності до локального світу, але й невиразності позиції в світі
глобалізованому, який залишається недоступним. Такі представники не
стають ані бікультурними, ані гібридними; вони опиняються на маргінесі
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(відчужені, виключені з будь-якої культури). Паралельно з дифузною
ідентичністю вживаються поняття «делокалізація» (delocalisation),
«переміщення», «детериторізація» тощо [14]. А американський
психолог Дж. Беррі використовує також поняття «маргіналізація»,
«культурний провал», «стрес-акультурація», «культурна дистанція»
[15].
Висновки.Загалом,погодимосязвлучнимобразнимконструктом
М. Кастельса, що глобалізація й ідентичність виступають у якості двох
структурних символів сучасності. Це дозволяє увиразнити, з одного
боку, складно ієрархізовану сутність сучасних трансформаційних
змін на просторі Європи, а, з іншого, зміст і направленість процесів
конструювання європейської ідентичності, окреслення її контурів
насамперед у її візії «прагматичної ідентичності». Водночас варто
враховувати складність, багатовимірність і множинність, динамічність
і діалогічність характеру будь-якої ідентичності, узалежненість
останньої від конкретної ситуації та темпоральності, зовнішніх
чинників тощо.
Суттєвим є форматування європейської ідентичності в
умовах кардинального перевлаштування геополітичного порядку.
Європейська ідентичність виступає як особливий культурний маркер,
який фіксує чи надає особливої символічної форми розрізненню
чи ототожненню в контексті соціальної комунікації. Специфіка
європейської ідентичності полягає в увиразненні своєрідної подвійної
характеристики: з одного боку, – національної ідентичності з
відповідними ціннісно-нормативними ознаками та національною
детермінованістю культурного простору, з іншого, – наднаціональної
спільноти з формуванням своєрідного соціокультурного простору.
Очевидно таке поєднання / підпорядкування провокує мутацію
глибинних структур національної ідентичності та своєрідність
конструювання ідентичності європейської.
Зауважимо також, що на сучасному етапі вести мову про
існування європейської ідентичності можна лише в сенсі конструкту,
але не практичних реалій. Поява єдиної європейської ідентичності, в
кращому випадку – справа віддаленого майбутнього. Свідченням цього
є, принаймні, кілька чинників, з-поміж яких особливо виокремимо
наявність міждержавних кордонів і національних ідентичностей,
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відсутність уніфікованого соціокультурного та символічного
простору, ерозія традицій, активізація міграційних процесів, та, врешті,
відцентрові тенденції в Європейському Союзі на кшталт Brexity.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС В СИСТЕМІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США
(НА ПРИКЛАДІ «REND CORPORATION)
Формування зовнішньої політики держави – це складний та
багатоаспектний процес, який вимагає обдуманих, раціональних
дій. Загалом, зовнішня політика нерозривно пов’язана з прийняттям
політичних рішень, які є реакцією на ті чи інші міжнародні чи
внутрішньодержавні події. Нині аналітика та експертне знання
відіграє значну роль в діяльності будь-якої держави, особливо коли
це стосується зовнішньополітичних питань. Яскравим прикладом
є США, де «мозкові центри» ще з початку ХХ ст.. зайняли чільне
місце у сфері політичного консалтингу та підтримки прийняття
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політичних рішень. «Мозкові центри» є значним інтелектуальним
ресурсом будь-якої держав.
Дослідженням «мозкових центрів», їхнім місцем в
системі підтримки прийняття рішень у сфері зовнішньої та
внутрішньої політики, роллю даних структур в публічній
політиці, громадському суспільстві займалися і займаються такі
вчені, як Е. Річ, Дж. Макган, Р. Хаас, Д. Ейлбелсон, П. Діксон,
К. Уівер, а також вітчизняні вчені В. Горбатенко, І. Петренко, Н.
Ржевська, С. Внучко, О. Клименко та інш. В даному дослідженні
буде здійснена спроба розглянути «мозкові центри» як потужний
інтелектуальний ресурс держави на прикладі «REND Corporation»
– одного з провідних центрів США. Тобто, метою є дослідження
ролі незалежних аналітичних центрів як інтелектуального ресурсу
в забезпеченні зовнішньої політики держави (на прикладі «REND
Corporation»).
Діяльність держави на зовнішньополітичній арені вимагає
врахування багатьох факторів, системного підходу до аналізу
тих чи інших ситуації, виважених рішень. Важко не погодитися
з П. Войтовичом, який зазначає, що основним методом аналізу
зовнішньої політики сьогодні є розгляд її з точки зору прийняття
рішень. Зовнішня політика складається з рішень, що приймаються
індивідами – політиками, а їх характер залежить від багатьох
факторів: географічне положення держави, і наявність військової,
а також економічної могутності, культурних, історичних традицій,
це і тип політичної системи, і соціальна структура суспільства,
індивідуальні особливості політичних лідерів. За справедливим
зауваженням
науковця, прийняття зовнішньополітичного
рішення може критично вплинути не лише на саму державу, але й
на долю усього людства[1].
Тобто, від правильного підходу до прийняття рішень
залежить ефективність держави на міжнародній арені. Перш
за все, варто визначити що розуміється під процесом прийняття
зовнішньополітичного рішення. На думку І. Жовкви, це акт
вибору серед наявних альтернатив, які характеризуються
певним ступенем невизначеності[2]. Продовжуючи цю тезу,
науковець констатує, що «у зовнішній політиці ступінь такої
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невизначеності, як правило, набагато вищий, ніж у політиці
внутрішній»[2]. З цим важко не погодитися, адже міжнародне
середовище – це доволі динамічна система, в якій постійно
зіштовхуються інтереси держав, міжнародних урядових та
неурядових організацій, транснаціональних корпорацій. Важко
оминути процеси глобалізації та регіоналізації, які охопили весь
світ. Як зазначають глобалісти економічна, соціальна і політична
діяльність дедалі більше поширюється через регіональні та
національні кордони. Д. Гелд та Е. МакГрю, провідні теоретика
глобалістичної теорії, зауважують, що сучасна держава більше
не може сама визначати свою долю, адже існує в системі
регіональних та глобальних взаємозв’язків, які поширюються
наднаціональними, міждержавними і транснаціональними
силами. Глобалізація, за висновками її прихильників, позбавляє
держави можливості самостійно діяти для досягнення цілей у
внутрішній та зовнішній політиці: роль влади і територіальнонаціональної держави трансформується [3:24]. З цим
твердженням можна погоджуватися або не погоджуватися,
але відкидати вплив глобалізації на сучасний стан держав не
є раціонально, адже даний процес є невід’ємною тенденцією
сучасних міжнародних відносин. Крім того, активний розвиток
інформаційно-комунікаційних технологій, збільшення об’ємів
інформації та ролі знання, інформатизація суспільства сприяли
появі нових видів взаємодій між державами таких як публічна
дипломатія, «м’яка сила». Незважаючи на кроки до демократизації
та гуманізації міжнародних відносин, в сучасному лексиконі
закріпилися поняття інформаційна війна та протиборство,
гібридна війна, міжнародний тероризм, кіберзлочинність.
Тому потреба в якісних дослідженнях, прогнозах та експертизі,
особливо у сфері зовнішньої політики, є очевидним фактом.
Наприклад, Ю. Курносов, аналізуючи сучасне суспільство,
зазначає, що сьогодні інтелектуальні ресурси знаходяться в
одному ряду з демографічними, територіальними, сировинними,
технологічними та фінансовими ресурсами. Важко не погодитися
і з тезою, що інтелектуальна міць суспільства є найважливішою
умовою не тільки його розвитку, а й самого існування. Так,
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знання, інтелект стають найдорожчим ресурсом, що перетікає
туди, де його цінують і дають йому розвиватися. Підсумовуючи
написане, науковець підкреслює, що «роль аналітичної складової
в процесах управління державою і суспільством буде неухильно
зростати»[4].
Н. Ржевська підкреслює, що за останні півстоліття
форми та методи інтелектуального впливу зазнали суттєвих
змін: почали виникати структури, фактично здатні здійснювати
ідейно-політичне лобіювання у світовому масштабі. Це, перш за
все, центри, інститути, ради та асоціації аналітично-дослідного
характеру, які діють в системі державного апарату, або за його
межами. Як стверджує науковець, то «останнім часом саме
недержавні структури грають більш помітні ролі не лише у
формуванні ідейних засад зовнішньої політики окремих країн,
а й у корегуванні глобальних політичних процесів» [5:125].
Окреме місце належить «мозковим центрам» (англ. think tanks)
або фабрикам думок – незалежним аналітичним установам,
які проводять дослідження різних сфер суспільної діяльності,
слугуючи своєрідною сполучною ланкою між суспільством,
світом реальної політики та науки. Маючи у своєму арсеналі
важелі впливу на політиків та громадську думку, «мозкові центри»
часто називають п’ятою гілкою влади поряд із законодавчою,
виконавчою, судовою та ЗМІ.
На сьогоднішній день Сполучені Штати Америки є одним із
провідних гравців на зовнішньополітичній арені. У своїй системі
забезпечення прийняття рішень держава має найпотужніший
інтелектуальний ресурс. Як справедливо зауважує Ю. Курносов,
інтелектуальний вплив «фабрик думок» на прийняття державних
рішень в західних державах (особливо в США) є визначальним.
Для підтвердження даної тези варто згадати слова старшого
радника корпорації «REND» Р. Хантера: «Ці різноманітні установи
вирішують багато завдань – від дослідження регіональних проблем
і такої прикладної тематики, як економіка, військові питання,
до роботи, спеціально спрямованої на забезпечення розуміння і
підтримки населенням участі США в справах зовнішнього світу,
а також конкретних ідей і заходів»[4]. Незаперечним фактом є те,
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що серед «китів» американських аналітичних структур особливе
місце займає «REND Corporation». Проект «REND» (переріс потім
у «REND Corporation») був заснований в 1945 році генералами
американської армії Арнольдом, Боулесом, Норстадом, ЛеМейем,
Реймондом, Коллбомом і Дугласом в рамках Авіаційної компанії
«Дуглас» в Санта-Моніці з метою охорони національної
безпеки держави. У травні 1948 року «REND» почав самостійне
існування, відокремившись від компанії «Дуглас». Як стверджує
О.А. Акопян, саме корпорація «REND» є найбільшою в світі
незалежною, некомерційною, позапартійною організацією.
Сьогодні, як і понад півстоліття тому, однією з основних функцій
«REND Corporation» залишається забезпечення національної
безпеки США шляхом проведення досліджень та аналізу найбільш
гострих проблем, що стоять перед американським суспільством
[6].
У своїй праці «Фабрики думок» 1970 року П. Діксон
назвав «REND» головною рушійною силою США при здійсненні
програм створення міжконтинентальних балістичних ракет,
академією, яка готувала високопоставлених бюрократів, творцем
десятків нововведень у військовій області, головним експертом
для творців зовнішньої політики США, одним з перших ініціаторів
космічної програми, найважливішим колективним аналітиком
в області американської ядерної політики, творцем політики
стримування, яка визначила характер американських заходів в
області оборони, і, безперечно, наймогутнішою дослідницькою
організацією, пов’язаною з військовими колами США[7:64]. І
це всього за 25 років своєї діяльності. Значний вклад зробили
співробітники корпорації в розвиток теоретичних підходів та
прикладних методів дослідження зовнішньої політики.
«REND Corporation» поклала початок дослідженням в
області системного аналізу та теорії ігор, які донині визначають
американську методику аналізу оборонної політики. Практично
всі основоположники теорії ігор, в тому числі Джон фон Нейман,
були співробітниками «REND». Серед них Бернар Броді, Джон
Вільямс, Георг Данциг, Мелвін Дрешер, Герман Кан, Дункан
Льюс, Анатоль Рапопорт та інші. Джон фон Нейман і Меріл
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Флуд ще в роки Другої світової війни застосували теорію ігор
для вироблення оптимальної стратегії атомного бомбардування
Японії. Крім того, з «REND Corporation» співпрацювали багато
нобелівських лауреатів, які працювали в області теорії ігор[8].
Саме співробітниками «REND» Мерілом Флудом і Мелвіном
Дрешером була розроблена перша версія некооперативної гри –
«дилема в’язня», яка до сьогодні займає ключову роль в аналізі
міжнародних відносин.
Ще одним вкладом «REND Corporation» в політичну науку
є створення нових підходів до політичних досліджень. Деякі
прийоми та методи виникали в ході досліджень корпорацій, а
над іншими працювали її співробітники, головним завданням
яких був пошук нових методів аналізу. Багато з цих методів були
розроблені в стінах корпорації, а потім вдосконалені іншими
організаціями, або навпаки. Крім того, методи відрізняються
і використаним інструментарієм. Значна їх кількість носить
математичний характер та вирізняється складністю. Лише
спеціалістам під силу використовувати ці методи та розібратися
в деталях. Інші ж побудовані на законах здорового глузду та
являються само собою зрозумілими. Як справедливо зауважує П.
Діксон, у сукупності всі ці методи визначають стиль корпорації,
вони в значній мірі вплинули на всі інші «мозкові центри», навіть
на ті, які виникли раніше «REND», так само як і майже на всі
великі урядові відомства і на значну частину промисловості
[7:79].
Авторству «REND Corporation» належать такі складні
математичні методи, як лінійне програмування, динамічне
програмування, визначення черговості проблем, нелінійне
програмування і метод Монте-Карло. Останній метод
призначений для вирішення ряду фізичних проблем шляхом
проведення серії статистичних експериментів, причому точність
залежить від кількості зроблених спроб. Крім цього до списку
варто віднести добре відомий метод написання сценаріїв, який
був розроблений «мозковим центром» як допоміжний засіб для
досліджень в області стратегічних проблем. У тісному зв’язку з
методом складання сценаріїв знаходиться метод військових ігор. У
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найбільш простій формі він передбачає, що учасники гри беруть на
себе роль держави в цілому, окремої групи або особи, яка приймає
рішення, і зображують їх дії у відповідь на критичну ситуацію [7:80].
Даний метод використовується для гри військового та невійськового
характеру, штучних експериментів та один з методів підготовки
співробітників.
Одним з найвідоміших методів прогнозування «REND
Corporation» є «Делфі» – це комплекс процедур, що використовується
для опитування фахівців з метою визначення ймовірності майбутніх
подій. Він був розроблений Н. Далкі і О. Хелмером і вперше
застосований 1963 року. Спочатку метод використовувався для
аналізу перспектив науково-технічного прогресу і вимірювання
якості життя в Америці. Потім, в умовах політичного протистояння
США і СРСР, був переорієнтований переважно на воєнні цілі (оцінка
воєнного потенціалу СРСР тощо) [9:175]. Фахівці корпорації,
які розробили методику «Делфі», продемонстрували можливість
«заглянути» в майбутнє, використовуючи об’єктивні методи,
виходячи з того, що при цьому можливий один з двох результатів:
«Або з кожним циклом відбувається зближення суджень, або
документується неможливість досягнення подібного зближення»
[7:83]. Як зазначають В. Горбатенко та І. Петренко, за методом
„Делфі” досліджувалися, зокрема, такі політичні проблеми, як
вірогідність і можливість запобігання виникненню нової світової
війни; кількість ядерних бомб, необхідна для знищення військової
промисловості США; можливість автоматизації виборчого процесу;
перспективи системи освіти; уявлення в суспільстві про цінності,
найважливіші для щастя індивіда; напрями пошуку майбутніх
політичних союзників тощо[9:176].
Нині «REND Corporation» – це один з провідних «мозкових
центрів» Сполучених Штатів Америки більш ніж з 70-літньою
історією, зі штатом в 1950 співробітників ( з них 53% докторів
наук в різних галузях наук) більш ніж з 40 держав світу [10].
«REND Corporation» позиціонує себе як некомерційна, безпартійна
дослідницька організація, яка допомагає поліпшити політику та
прийняття рішень за допомогою досліджень та аналізу. У 2005 році
«Лос-Анджелес Таймс» описав «RAND» як «мабуть, найвеличніший
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експеримент, який коли-небудь було здійснено для перевірки ідеї, де
навіть найактуальніші проблеми людства можуть бути вирішені» [10].
Дослідження та аналіз «RAND» стосуються широкого кола
питань, які вливають на суспільство як в окремій державі, так і у світі
загалом, включаючи безпеку, здоров’я, освіту та розвиток. В даному
списку дослідження міжнародних відносин також має місце. Значна
частина досліджень проводиться на замовлення держав, фондів та
приватних клієнтів. Крім того, значну частину бюджету організації
становлять благодійні внески, «щоб вийти за рамки спонсованих
замовлень з метою вирішення питань, які можуть бути занадто
об’ємними, занадто складними або занадто новими для замовників»
[10].
«RAND» є некомерційною, безпартійною та суспільно
орієнтованою організацією. За даними корпорації щороку понад
5 мільйонів дослідницьких продуктів завантажуються з RAND.
org аудиторією, яка включає політиків, науковців та широку
громадськість[10]. Це є хорошим показником, що підтверджує рівень
довіри до «мозкового центру» та його досліджень.
Аналізуючи діяльність «REND Corporation», Ю. Курносов
наголошує на таких сильних сторонах організації:
«REND» є прикладом «мозкового центру», що без
особливих проблем переорієнтувала свою дослідницьку роботу з
області військових технології на вирішення громадянських проблем;
характерна
особливість
«REND»
формувати
міждисциплінарні групи та тимчасові технічні комісії, що є
ефективними при рішенні технічних проблем;
«REND» достатньо ефективно бере участь у розподілі
пріоритетів наукових досліджень;
у корпорації розроблені ефективні аналітичні технології
роботи із засобами масової інформації, державними структурами та
окремими політиками, а також з громадськими групами та активними
громадянами з використанням методів політичного аналізу процесу
комунікації та прийняття рішень[4].
об’єктивність, чіткість та науковість досліджень без
комерційних, партійних чи ідеологічних упереджень, що робить
корпорацію надійним джерелом досвіду та інформації.
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Отже, інтелектуальний ресурс держави містить в собі
великий потенціал, використання якого є незаперечною перевагою
при прийнятті політичних рішень, особливо, коли це стосується
зовнішньої політики. Від раціональності рішень політиків та їхніх дій
на зовнішньополітичній арені залежить забезпечення національних
інтересів суспільства, імідж та ефективність держави, її роль та
місце в системі міжнародних відносин. «REND Corporation» є
яскравим прикладом незалежної аналітичної структури, яка за свої
більш ніж 70 років діяльності, зробила значний вклад не тільки
в розвиток методів аналізу зовнішньої політики, а й в реальну
політичну діяльність США. Можна зробити висновок, що «мозкові
центри» – це потужний інтелектуальний ресурс держави, який
потрібно розвивати та сприяти їхньому розвитку, адже в нинішньому
суспільстві одним із факторів могутності держави є знання.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНКУРЕНТНІЙ
РОЗВІДЦІ СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ
Важко не погодитися з тим, що в сучасних компаніях
неможливе успішне ведення бізнесу без розуміння ситуації на
ринках. Некеровані потоки інформації без їхнього глибинного аналізу
не тільки не допомагають роз’яснити реальну ситуацію, а, швидше,
спотворюють її. Виправити цю ситуацію значною мірою можливо за
допомогою конкурентної розвідки (competitive intelligence).
Конкурентна розвідка полягає в збиранні й глибокій аналітичній
обробці інформації, яка необхідна для ухвалення оптимальних
управлінських рішень керівництвом вищої ланки компаній у процесі
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ведення конкурентної боротьби [1]. Її призначення - отримувати
дані про ринки збуту, конкурентів, партнерів, контрагентів, нові
технології, тарифи, нормативні акти. При цьому, на відміну від
промислового шпигунства, конкурентна розвідка проводиться суто
в рамках правових норм - використовуються виключно легітимні
методи.
Зазвичай конкурентна розвідка спирається на відкриті джерела
інформації: опубліковані документи відкритого доступу, які містять
огляди товарного ринку; інформацію про нові технології; злиття й
поглинання компаній; оголошення, виставки й конференції та інше.
Широко використовуються відомості, які знаходяться в документах,
уже наявних у компаніях, що ведуть конкурентну боротьбу;
результати маркетингових досліджень; інформація, отримана під
час конференцій, спілкування з клієнтами, колегами, конкурентами.
Чимало таких даних потрапляє в мережеву пресу, прес-релізи,
доповіді, звіти або наводиться на корпоративних Wеb-сайтах.
Найбільшу зацікавленість до технологій інтелектуальної
обробки даних, в першу чергу, проявляють сучасні компанії, що
працюють в умовах надвисокої конкуренції і мають чітку групу
споживачів (промислове виробництво, фінанси, телекомунікації,
енергетика, ритейл, маркетинг, медицина, авіаційні перевезення,
туристична галузь, медіа, банківська сфера). Вони використовують
будь-яку можливість для підвищення ефективності власного
бізнесу через ухвалення більш ефективних управлінських рішень.
Ці компанії намагаються знайти зв’язок між «внутрішніми» (ціна,
попит на продукт, компетентність персоналу і тому подібне) і
«зовнішніми» (економічні показники, конкуренція, демографія
клієнтів тощо) чинниками. Це дозволяє оцінити (спрогнозувати)
рівень майбутніх продажів і задоволеності клієнтів, розмір прибутків,
а також сформулювати практичні корисні висновки та рекомендації,
базуючись на сукупності усієї наявної інформації. Іноді віддача від
застосування подібних інструментів може складати сотні відсотків
при порівняно невисокій вартості впровадження.
Для успішного ведення конкурентної розвідки має бути
створений і безперервно підтримуватись банк даних, що включає
такі основні модулі:
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•
конкуренти (ті, що вже діють на ринку і потенційні);
•
інформація про ринок (тенденції, номенклатурна,
цінова, тарифна, адресна інформація);
•
технології (продукти, виставки, конференції, якість);
•
ресурси (сировина, людські та інформаційні ресурси);
•
законодавство (міжнародні, державні, регіональні,
відомчі нормативно-правові акти);
•
загальні тенденції (політичні, економічні, регіональні,
соціологічні, демографічні особливості) [1].
У зв’язку зі швидким зростанням Інтернет-ресурсів та
хмарних технологій інформаційне поле конкурентної розвідки
розширилося до небачених раніше масштабів. За оцінками
експертів, Internet за кількістю інформації посідає перше місце,
випереджаючи засоби масової інформації, галузеві видання,
новини, спеціальні огляди, закриті бази даних. Останні
дослідження інформаційного Web-простору показали, що
доступні через традиційні інформаційно-пошукові системи
мільярди web-сторінок - це лише «поверхнева» частка Інтернет.
Глибинних, прихованих ресурсів Інтернет у сотні разів більше.
Це насамперед сторінки, що динамічно генеруються, файли
різноманітних форматів, інформація з численних баз даних, які є
найбільш цікавими для конкурентної розвідки.
Завдання конкурентної розвідки створили попит на
спеціальні інформаційні технології, що забезпечують можливість
пошуку й опрацювання необхідних даних, що, своєю чергою,
зумовило збільшення пропозицій відповідних систем з боку
розробників програмного забезпечення. Широке застосування
знаходять нові напрями науки й технологій - управління знаннями
(knowledge management); глибинний аналіз даних і текстів (Data
і Техt Mining); візуальний аналіз (Visual Mining); аналіз процесів
(Process Mining); аналіз Web-ресурсів (Web mining) та аналіз в
режимі реального часу (Real-Time Data Mining) [2] .
Якщо системи управління знаннями реалізують ідею
збирання й накопичення всієї доступної інформації як з
внутрішніх, так і з зовнішніх джерел, то технології Data Mining
і Техt Mining дають змогу виявляти неочевидні закономірності
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даних або текстів - так звані латентні (приховані) знання. Ці
технології часто визначають як процес виявлення в «сирих» даних
раніше невідомих, але корисних знань, фактів та співвідношень,
необхідних для ухвалення відповідних рішень. Системи
цього класу дають можливість здійснювати аналіз надвеликих
масивів документів і формувати наочні індикатори понять і тем,
висвітлених у цих документах.
Інтелектуальний аналіз даних - це сукупність великої
кількості різних методів виявлення знань. В його основі лежить
математичний апарат, що виник і розвивається на базі досягнень
прикладної статистики, розпізнавання образів, методів штучного
інтелекту, теорії баз даних тощо. Надзвичайно важливий клас
завдань, що вирішуються в межах інтелектуального аналізу
даних, - це моделювання даних, ситуаційний і сценарний аналіз
та прогнозування.
Галузь електронної комерції вже давно визнала
важливість використання технологій Big Data для таргетування
(спеціалізації) пропозицій для споживачів. Авіаційна галузь та
індустрія подорожей починають застосовувати ці самі практики
до своєї цінової інформації та використовують Big Data для
підвищення прибутковості. В той час, коли використання
машинного навчання (Machine Learning) та штучного інтелекту
стає все більш поширеним, споживачі тепер розраховують на
те, що під час перегляду та здійснення покупок в Інтернеті їм
будуть запропоновані персоналізовані пропозиції. Поєднуючи
ці інструменти з інформаційними даними про ціноутворення,
авіакомпанії можуть швидко спеціалізувати пропозиції для
клієнтів. Хоча авіакомпанії традиційно сегментують своїх клієнтів
з 1970-х років, наразі спостерігається зростання використання
Big Data для переходу від фіксованих цін до більш динамічних,
персоналізованих. Широке використання технологій змінило
спосіб взаємодії авіакомпаній зі споживачами, дозволяючи
кожному клієнту контролювати - як, коли і яким чином вони
складають плани подорожей. В даний час авіакомпанії збирають
велику кількість транзакційних даних про своїх клієнтів за
допомогою відслідковування їхніх цифрових взаємодій. Ця
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інформація, скомбінована з вичерпними та надійними даними
про тарифи авіакомпаній-конкурентів, дозволяє перевізникам
розробляти стратегічні, персоналізовані пакети та ціноутворення
для своїх клієнтів [3].
Найбільш відомим гравцем на ринку збору та глибинного
аналізу цінових даних, що використовується у конкурентній розвідці,
є датська компанія Infare. Щодня ця компанія за допомогою роботівскриптів збирає і обробляє більш ніж 2 мільярди тарифних записів
від авіаперевізників, онлайн-агентств подорожей та веб-сторінок
пошуковиків метаданих. Аналітики авіакомпаній, переглядаючи і
аналізуючи агреговані дані в web-прикладеннях Altus і Pharos, мають
можливість швидко зреагувати на зміни цін іншими перевізниками
на ринках та запропонувати конкурентоспроможні ціни на квитки
[4].
Велике значення має також правильна візуалізація отриманих
результатів, тобто представлення інформації у вигляді, адаптованому
до індивідуального сприйняття замовника, особливо візуалізація
багатовимірних даних за допомогою пакету DataMiner 3D компанії
Dimension. Уваги заслуговує також система інтерактивної аналітики
Tableau, що дозволяє в найкоротші терміни проводити глибокий
і різнобічний аналіз великих масивів інформації і не вимагає
додаткового навчання бізнес-користувачів і коштовного та тривалого
впровадження.
Враховуючи різноманітність форм представлення даних,
методів, алгоритмів та сфер застосування, інтелектуальний аналіз
даних може здійснюватись за допомогою програмних продуктів
різноманітних класів: спеціалізованих «коробкових» програмних
продуктів для інтелектуального аналізу (Massive On-Line Analysis,
Encog, Data Applied, Weka); повнофункціональних математичних
та статистичних пакетів (SAS Enterprise Miner, SPSS, Statistica);
електронних таблиць і різного роду спеціалізованих надбудов над
ними; аналітичних модулів та служб, інтегрованих в корпоративні
системи управління базами даних провідних світових розробників
(Microsoft SQL Server Analysis Services, Oracle Business Intelligence);
інших програмних продуктів, заснованих на певних методах
Data Mining (нейронних мережах, деревах рішень, генетичних
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алгоритмах, системах міркувань). Широко популярні системи,
реалізовані в «хмарній» архітектурі. Число таких прикладів сьогодні
найбільш високе на висококонкурентних ринках США і Західної
Європи. Цікавим прикладом виступає компанія Blue Yonder, що
розвиває лінійку продуктів в парадигмі SaaS.
Отже, завдання забезпечення ефективності функціонування
бізнесу сучасних компаній в умовах гострої конкурентної боротьби є
актуальними та зумовлюють велику зацікавленість з боку провідних
гравців ІТ-сфери, що стимулює розвиток систем управління
знаннями, глибинного аналізу даних і текстів, технологій Big
Data, систем штучного інтелекту та технологій Machine Learning.
Зацікавлені користувачі мають можливість широкого вибору засобів
автоматизації аналітичної діяльності при ухваленні ефективних
управлінських рішень; при цьому рівні функціональності таких
систем можуть бути дуже різноманітними - від простих інформаційнопошукових, необхідних на етапі становлення систем конкурентної
розвідки, до ресурсоємних та вартісних систем глибинного аналізу
даних та управління знаннями.
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ПАНДЕМІЯ COVID-19: ЗАГРОЗИ
ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ
Сьогодні світ переживає глибоку кризу, пов’язану із
стрімким розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19.
Вважається, що захворювання розпочалось з інфікування
нульового пацієнта в китайському місті Ухань в грудні 2019
року і стрімко розповсюдилося серед населення інших країн. 11
березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO)
оголосила пандемію через COVID-19. Станом на 28 квітня 2020
року, за даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює
статистику зареєстрованих випадків в цілому світі та в розрізі
окремих країн, загальносвітова кількість інфікованих пацієнтів
перетнула позначку в 3 млн. осіб, торкнувшись при цьому 185
країн [1].
Для стримування розповсюдження захворювання уряди
більшості країн запровадили безпрецедентні карантинні
заходи від закриття магазинів та припинення господарської
діяльності установ та організацій (за винятком критично
важливих) до обмеження пересування громадян та впровадження
комендантської години. Безпрецедентність карантинних заходів
полягає в їх повсюдності та масштабності, адже в близько 80-ти
країнах вони оголошені на загальнонаціональному рівні, та ще
в понад 30-ти – на рівні районів, міст чи муніципалітетів [2].
Всього понад 2,6 мільярди людей у світі проживають в тій чи
іншій формі ізоляції.
Масштаби введених превентивних заходів з метою
непоширення COVID-19 вплинули на звичний устрій життя
людей. В багатьох країнах освітній процес у середній та вищій
школах переведений в дистанційну форму, налаштована, якщо це
можливо, віддалена робота на підприємствах, закрите внутрішнє
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та міжнародне авіасполучення, зупинений громадський транспорт,
а духовні потреби громадяни задовільнять за допомогою
телебачення чи сервісів онлайн зв’язку.
Соціальна, економічна, духовна та політична сфери
неодмінно відчують наслідки пандемії в ближньому чи дальньому
майбутньому. За оцінками фахівців Світового Банку Марили
Малішевської, Адіти Мату та Домініка ван дер Менсбурга
внаслідок поширення COVID-19 за «глобальним сценарієм»
світовий ВВП знизиться на 2,1%, зокрема зниження ВВП країн,
що розвиваються очікується на рівні 2,5%, а високорозвинених
країн на 1,9% [3: 6]. Загроза розвитку чергової економічної
кризи, зростання безробіття та зниження рівня життя населення,
посилення навантаження на банківську та фінансову системи,
зміна поведінкових звичок людей – свідчать про те, що світ
зобов’язаний буде винести урок з пандемії COVID-19.
Поряд з економічними та соціальними наслідками
COVID-19 не менш гостро стоять питання трансформації
політичних інститутів та процесів. Уряди різних країн, експерти
та громадськість постали перед розв’язанням нових викликів,
пов’язаних з нетиповими для мирного часу обмеженнями
фундаментальних прав та свобод людей та зміною підходів до
політичного управління. Особливої уваги потребують питання
подальшого функціонування усталених демократій в нових
умовах, дотримання їх базових цінностей та принципів, розвиток
її політичних інститутів. Сьогодні це питання цікавить багатьох
науковців з різних країн, особливо в контексті відновлення
полеміки в доцільності використання авторитарних підходів до
політичного управління на заміну демократичним. Ми ж ставимо
перед собою конкретну мету – розглянути питання як пандемія
COVID-19 може вплинути на розвиток демократії в світі,
визначити загрози, які вона становить та можливості, які можуть
виникнути внаслідок такого впливу.
Соціальні, гуманітарні чи економічні кризи часто виступають
в якості критичних передумов політичних трансформацій. Криза
спричинена пандемією COVID-19 не виняток. Використання
більшістю країн обмежень громадянських прав та свобод рівня
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військового чи надзвичайного стану має складну діалектичну
сутність. З одного боку карантинні заходи приймаються на
користь та в інтересах людей – як найефективніший засіб для
зменшення одномоментного виникнення важкого гострого
респіраторного синдрому коронавірусу 2 (SARS-CoV-2), який
викликає COVID-19 у значної кількості людей. З іншого боку,
карантин сильно обмежує права та свободи людей, звужує їхню
можливість працювати, отримувати дохід та задовольняти свої
базові потреби. Як вважає група американських та британських
науковців Тіємо Фетзер, Лукас Хенсель, Джонсь Хермль та
Крістофер Руз прийняті заходи «впливають на громадянські
свободи, розмивають соціальний капітал і спричинюють
економічну незахищеність» [4].
В такій ситуації, на наш погляд, надзвичайно важливе
значення матиме доцільність (результативність) прийнятих
урядами обмежень і їх легітимація громадянами. Не применшуючи
небезпеки, яку становить пандемія COVID-19 життю і здоров’ю
людей вважаємо, що окремі впроваджені обмеження видаються
дещо перебільшеними, а подекуди прийнятими без дотримання
принципу рівності. Наприклад, в Україні велика мережа
будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» продовжувала роботу,
а маленькі будівельні магазини змушені були бути закритими
на карантин. В такій ситуації лише довіра людей до влади та
виправдання ними дій урядів, внаслідок яких були збережені
життя та здоров’я людей зможуть упередити розвиток кризи
демократичних інститутів і цінностей.
«Як коронавірус змінить демократію та управління в усьому
світі?» під такою назвою 06 квітня 2020 року оприлюднив свій
прогноз Фонд Карнеґі за міжнародний мир. У своєму дослідженні
автори Францес З. Браун, Саскія Бреченмахер і Томас Каротерс
дають в цілому негативний прогноз для розвитку демократії у
всьому світі. Експерти зазначають, що «пандемія виникла у той
час, коли демократія вже була під небезпекою в багатьох місцях, а
це в свою чергу загрожує посиленням відставання демократизації
та авторитарній консолідації» [5]. Разом з цим автори вважають,
що в окремих випадках ефективна реакція держави може посилити
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довіру до уряду, а неможливість провести вибори можуть призвести
до необхідних нововведень у їх адмініструванні [5].
Францес З. Браун з колегами виділяють ряд негативних
наслідків пандемії для демократії, а саме:
Централізація влади. Неліберальні лідери можуть
скористатися кризою для послаблення принципу стримувань
і противаг та руйнування механізмів підзвітності, тим самим
закріпивши свої позиції влади. Наприклад, в Угорщині новий
закон дозволяє прем’єр-міністру Віктору Орбану керувати урядом
безстроково, без будь-якого контролю парламенту.
Обмеження фундаментальних прав людини. Однією з
чітких тенденцій є посилений контроль над засобами масової
інформації під виглядом боротьби з «дезінформацією» щодо
вірусу. Нещодавно уряд Єгипту змусив репортера «The Guardian»
покинути країну після того, як вона запитала про офіційну кількість
випадків коронавірусу в Єгипті. А в Україні 29.04.2020 поліцейські
побили та зламали техніку журналісту, який вів пряму трансляцію
протесту підприємців проти обмежень.
Посилений державний нагляд. В Ізраїлі та Південній Кореї
уряди використовують дані про місцезнаходження смартфонів для
відстеження громадян, які, потенційно можуть бути носіями вірусу.
У Гонконзі новоприбулі повинні носити електронні браслети для
відстеження місцезнаходження;
Обмеження протестів. Існує ризик, що уряди можуть
використати нинішню потребу обмежити публічні зібрання
як привід для боротьби з хвилею антиурядових протестів, які
розгорнули глобальну політику протягом останніх кількох років.
Наприклад, в Алжирі, де протести минулого року підштовхували
уряд до деяких політичних реформ, влада заборонила всі протести,
марші та демонстрації.
«Перебої» у виборах. Пандемія загрожує зривом виборчих
процесів у всьому світі. Сполучені Штати вже затримали декілька
першочергових голосувань на державному рівні, а кандидати
припинили агітацію. Кілька європейських країн, включаючи
Італію, Північну Македонію, Сербію, Іспанію та Великобританію
– перенесли національні або місцеві вибори.
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Дисбаланс цивільно-військових відносин. Реакція на кризу
може змінити співвідношення сил між військовою та цивільною
владою. У багатьох країнах, починаючи від Ірану та Південної
Африки до Ізраїлю та Перу військових залучають надавати
допомогу протидії пандемії шляхом зупинки людей, а також
іншими способами.
Тиск на громадянське суспільство. Впровадження урядом
надзвичайних ситуацій на ризик пандемії посилює і без того
значну тенденцію скорочення простору для громадянського
суспільства у багатьох частинах світу. Надзвичайні обмеження
щодо руху, збирання інформації та конфіденційності працюють
не на користь організаціям громадянського суспільства.
Відновлення дискусії «авторитаризм проти демократії».
Пандемія буде здійснювати сильний тиск не лише на установи
управління в найбільш постраждалих країнах, особливо на системи
охорони здоров’я, але і на багато інших важливих функцій уряду
– від освітніх процесів та функцій постачання продовольства
до правоохоронних органів та прикордонного контролю. Гостра
ситуація з громадським здоров’ям разом з недостатнім урядовим
потенціалом, слабкими установами, обмеженим доступом до
інформації та низькою довірою громадян до лідерів (і відповідно
небажання дотримуватися директив охорони здоров’я) може
відновити дискусію про переваги авторитарних підходів до
управління під час кризових періодів [5].
Схожі з прогнозом експертів Фонду Карнеґі оцінки впливу
COVID-19 на демократію надає іспанський науковець Фрациск
Амат і співавтори. В своєму дослідженні науковці описують
результати опитування, проведеного 20-28 березня 2020 року в
Іспанії. Ці результати вказують на зростання широкого попиту
іспанців на сильне лідерство, готовність відмовлятися від
індивідуальних прав та свобод та різке зростання підтримки
технократичного і авторитарного управління [6: 24].
Натомість дослідження громадської думки мешканців
Західної Європи, проведене Андре Бле та співавторами
вказує на окремі позитивні зрушення у ставленні громадян до
демократичних інститутів і процедур. Науковці вказують, що
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люди розуміють необхідність цих суворих соціальних обмежень
і готові виконувати волю урядів, які вирішили їх застосувати,
принаймні в короткотерміновій перспективі. Науковці пов’язують
цей факт з ймовірністю усвідомлення громадянами таких важких
рішень уряду, пріоритетом яких є здоров’я вразливих людей, а не
економічні інтереси [7: 10-11].
В цілому погоджуючись із висновками авторів щодо
впливу пандемії COVID-19 на функціонування демократичних
інститутів та процедур, мусимо відзначити наступне: безперечно
пандемія – це надзвичайна ситуація, яка потребує максимальної
мобілізації ресурсів держав, міжнародних організацій та
громадськості задля збереження життя і здоров’я людей, що є
найпершим завданням демократії. Як ми зазначали на початку
статті, держави прийняли безпрецедентні карантинні заходи,
які в епоху максимальної мобільності громадян, відкритості
та швидкості передачі інформації сприймаються громадянами
особливо гостро. Прийняті обмежувальні заходи за своєю суттю
протирічать ключовим демократичним ідеалам, таким як свобода,
людська гідність, право на приватність та порушують принцип
верховенства права.
Абсолютно точно можна стверджувати, що прийняті заходи
несуть потенційні загрози типовим демократичним процедурам,
а також забезпеченню прав та свобод громадян. Проте чи
стануть ці загрози реальністю, чи будуть використовуватися
дискримінаційно, чи стане управління більш авторитарним, а люди
менш вільними, чи буде більше цензури і менше громадянських
прав залежить від безлічі факторів. На наш погляд, ключовим
питанням, за яким слід спостерігати в найближчому майбутньому
– це те, яким чином будуть скасовуватися заборони в процесі
послаблення карантину, чи урядовці намагатимуться їх залишити
на невизначений термін, маючи можливість використовувати у
власних інтересах.
Поряд із ймовірними загрозами, на наш погляд, пандемія
COVID-19 створить ряд позитивних можливостей для демократії.
Зокрема виникнуть об’єктивні передумови, які змусять
держави, експертне середовище та громадськість пришвидшити
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впровадження інноваційних процесів в демократичні процедури
та інститути. Вважаємо, що пандемія може дати поштовх новому
витку розвитку інститутів електронної демократії. За аналогією з
бізнесом, освітою, фінансами, які в умовах пандемії впроваджують
дистанційні форми роботи та забезпечення віддаленого доступу
клієнтам до своїх сервісів, сфера публічної політики зазнаватиме
подібних трансформацій. Поготів, що діяльність уряду з виконання
ним своїх прямих функцій із забезпечення державного суверенітету
та економічної стабільності, надання адміністративних послуг,
забезпечення дотримання прав і свобод не можуть бути призупинені
за жодних обставин. Відповідно уряди повинні навчитися
комунікувати між собою та з громадянами використовуючи сучасні
інформаційно-комунікаційні технології, при цьому не втрачаючи
ефективності та не збільшуючи витрат. Таким чином пандемія
COVID-19 повинна надати поштовх до впровадження нововведень
у виборчі технології і процеси голосування, в доступ суспільства
до адміністративних послуг, електронне урядування та ін.
На наш погляд, пандемія COVID-19 пришвидшить позитивні
зміни наступних демократичних процедур:
1. Виборчі системи та процедури голосування
Призупинення виборчого процесу в США та перенесення
виборів в Італії, Північній Македонії, Сербії, Іспанії та
Великобританії змусять уряди цих країн активізуватися в напрямку
розробки та впровадження систем електронного дистанційного
голосування. Відміна чи перенесення виборів означає, що
громадяни, крім обмеження базових фундаментальних прав та
свобод, позбавлені, хоч і тимчасово, ще одного – права вибору.
Окрім необхідності забезпечення громадянам права вибору
системи електронного голосування мають ряд інших переваг, які
зумовлюють необхідність їх впровадження: зручність, швидкість,
простота підрахунку голосів. Зважаючи на ці переваги, зусилля
урядовців та експертів повинні бути спрямовані на пошук шляхів
вирішення основних недоліків систем електронного голосування,
яких також немало і які досі гальмують процес його впровадження,
а саме: відсутність законодавчої бази, вразливість до втручання
сторонніх осіб в бази даних та дороговизна впровадження.
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2. Електронне урядування
Карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19
поставили державні органи різних країн в складну ситуацію, коли з
одного боку не можна зупинити процес виконання ними своїх функцій,
а з іншого необхідно продовжувати надавати адміністративні послуги
населенню та бізнесу. В таких ситуаціях знижується ефективність
органів державної влади, а державні службовці потрапляють в
групу ризику, адже повинні працювати не зважаючи на карантин.
Електронне урядування, як процес взаємодії органів державної
влади з громадськістю та бізнесом за допомогою використання
сучасних інформаційно-комунікативних технологій здатне вирішити
багато проблем, що пов’язані з цими обмеженнями. Кінцевою
метою електронного урядування є надання державних послуг в
більш сучасний спосіб з забезпеченням інтерактивності, швидкості,
доступності та відкритості доступу до цих послуг.
Вважаємо, що пандемія COVID-19 здатна пришвидшити
розвиток електронного урядування в трьох сферах технологічно
опосередкованих взаємодій:
а) G2G. Взаємодія на рівні уряд-уряд шляхом використання
технологій для забезпечення автономності і підвищення внутрішньої
ефективності державних органів і швидкого обміну інформацією між
відомствами.
б) G2B. Взаємодія на рівні уряд-бізнес, яка передбачатиме
розширення інформаційних технологій для надання державних
послуг бізнесу (подання звітності, отримання дозвільної документації,
реєстрація та припинення господарської діяльності, тощо)
в) G2C. Взаємодія на рівні уряд-громадянин, яка повинна
спростити громадянам доступ до необхідної їм інформації, зробити
процес надання адміністративних послуг населенню ще більш
автономним, зручним та зрозумілим,
включаючи електронні
механізми зворотного зв’язку.
3. Електронний документообіг
Розширення сфер використання електронного документообігу
– необхідне завдання для кожної з країн в сучасну епоху. Електронний
документообіг широко використовується в багатьох країнах. В Україні,
наприклад, бізнес здає фінансову звітність в електронному форматі
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через M.E.Doc або інші сервіси. В багатьох країнах існує також
можливість обмінюватись електронними документами, підписаними
електронним цифровим підписом. Проте все ж існує достатньо
багато сфер, установ та організацій (особливо державних), де досі
використовується паперовий документообіг, що значно збільшує
життєвий цикл руху документів як між відділами в організаціях і між
організаціями. На наш погляд, обмеження введені через пандемію
COVID-19 актуалізують необхідність впровадження електронного
документообігу в державному секторі, що скоротить життєвий цикл
руху документів починаючи від їх створення і закінчуючи виконанням
і передачею в архів.
Підсумовуючи викладене вважаємо за необхідне зазначити, що
карантинні обмеження прийняті урядами багатьох країн у відповідь
на поширення COVID-19 справді безпрецедентні. Раптовість ситуації
та поспіх, з яким вони приймалися не позбавив ці обмеження ряду
недоліків, серед яких основні – недотримання принципу рівності та
вибірковість. Безумовно, обмеження фундаментальних прав і свобод
громадян, прийняті в рамках карантину несуть потенційну загрозу
для базових демократичних процедур і ризикують бути невчасно
або не повною мірою скасованими разом із закінченням обмежень.
Разом з ймовірними загрозами пандемія COVID-19 створить ряд
об’єктивних передумов, які змусять держави, експертне середовище та
громадськість пришвидшити впровадження інновацій в демократичні
процедури та інститути, дасть поштовх новому витку розвитку
інститутів електронної демократії.
У найближчі місяці важливо буде спостерігати чи скасують
уряди прийняті обмеження, чи встановлять чіткий графік перенесених
виборів та чи не залишать обмежувальних норм в законодавствах
своїх країн. Не виключено, що переважання негативного впливу на
демократію відбуватиметься в країнах з слабкими демократичними
традиціями та низьким рівнем легітимності, а також в країнах, які не
дотримались принципу рівності під час застосування карантинних
обмежень, в той час як країни усталеної демократії зуміють винести
користь з цієї ситуації та активізувати впровадження інновацій в
політиці.
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ЕТНОПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ:
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Постановка і актуальність проблеми. Етнонаціональний
візерунок держави завжди виступає вагомим чинником
її внутрішньополітичної стабільності та притягального
міжнародного іміджу. «Країна – це не просто територія... Країна
– це ідея, яка здіймається на цьому фундаменті; це почуття
любові, відчуття побратимства, яке гуртує докупи усіх синів
цієї території», – писав італійський політик та патріот Джузеппе
Мадзіні у ХІХ столітті [1: 61]. І хоча як незалежна держава
Україна постала у 1991 р., лише у 2013 – 2014 рр., під час
бурхливих і доленосних подій чергового Майдану і Революції
гідності, українське суспільство чи не вперше відчуло почуття
побратимства та солідарності, які об’єднали усіх тих, хто вирішив
відстояти своє право голосу і право на майбутнє.
Історично склалося так, що в умовах перманентного і
потужного тиску з боку сусідів українцям було досить складно
вибороти власну державність. У 1991 р. найгірше, здавалося,
залишилося в минулому. Однак через майже через три десятиліття
після проголошення незалежності Україна вкотре відстоює своє
право на суверенітет. І вкотре перед нами постають питання: Хто
ми? Куди йдемо? Чого прагнемо? Питання, на які в українського
суспільства немає однозначної відповіді й від вирішення яких
залежить сучасне й майбутнє не одного покоління українців.
Під час Революції гідності 2013 – 2014 рр. з’явилися гасла,
в яких чи не вперше у новітній історії України прозвучала тема
національності: «Українці – європейська нація», «ми – єдині»
«Ми є громадяни», «Ми є нація», однак часто – у протиставленні:
«Єднайтеся, українці, та не з москалями!», «Хто не скаче –
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той москаль» та ін. Фактично процес формування політичної
української нації стартував, але до його завершення ще далеко. І
реалізація Україною курсу на європейську інтеграцію в контексті
військових дій на Сході стало своєрідним лакмусовим папірцем,
який виявив усі болючі точки нашого буття. Тому, на нашу думку,
нині як ніколи залишаються актуальними слова Дж. Мадзіні:
«Перед приєднанням до Націй, які складають Людство, ми
повинні, далебі, існувати як Нація. Ніякого об’єднання не може
бути, окрім як серед рівних…» [1: 59].
Формування політичної української нації (спільного
колективного буття, за Дж. Мадзіні) відбувається у надзвичайно
складних умовах, однак без цього не відбудеться ані побудови
демократичної держави, ані європейської інтеграції. Найбільша ж
небезпека полягає у все ще існуючій відсутності конструктивного
діалогу між суспільством та чиновниками, які уособлюють
державну владу. Як наслідок, спостерігаємо своєрідний розкол:
одні вважають, що країну треба захищати, навіть ціною власного
життя, інші переконані, що немає сенсу помирати за олігархів;
одні продовжують жити так, ніби нічого не відбулося, інші
намагаються використати ситуацію на свою користь, причому як
фінансово, так і політично. Такий стан речей не може не викликати
занепокоєння, оскільки від здатності влади та суспільства швидко
та адекватно реагувати на виклики сьогодення залежить майбутнє
України, її суверенітет та перспективи подальшого розвитку.
Актуальність проблематики наукової розвідки зумовлена
необхідністю виявлення потенційних загроз етнополітичній
стабільності України, зокрема на її прикордонних територіях.
Наукова новизна дослідження. Вивченню питань
етнонаціональної політики присвячено чимало наукових праць,
серед яких особливий науковий інтерес становлять розвідки,
котрі належать О.М. Майбороді, В.Б. Євтуху, О.В. Картунову, В.П.
Трощинському та деяким іншим ученим. Проте перелік праць,
у яких досліджується етнонаціональна ситуація та її основні
складники в Чернівецькій області на сучасному етапі розвитку
української державності, не такий значний. Зокрема, вирішення
окремих питань регіональної етнополітики пропонується в
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публікаціях А.М. Круглашова, В.І. Бурдяк, І.Г. Буркута, С.М.
Гакмана, Н.В. Нечаєвої-Юрійчук, Н.Ю. Ротар, В.П. Фісанова
й інших дослідників. Однак варто зауважити, що нині майже
відсутні праці, в яких розглядаються тенденції регіональної
політики після Революції гідності, а також вивчаються впливи
країн, що межують з Україною, на етнонаціональну стабільність
у Чернівецькій області в останні роки [2]. Це, безумовно,
актуалізує порушену в цій науковій розвідці проблематику,
підносить рівень наукової новизни дослідження.
Основне завдання дослідження. У цьому контексті, на
думку авторки, важливим є етнополітичний чинник, який в
умовах політизації етнічностей і зовнішньої агресії починає
відігравати ключову роль у внутрішньополітичних процесах
в Україні. Метою даної розвідки є з’ясування викликів
етнополітичній стабільності в Україні на прикладі одного з
поліетнічних регіонів нашої держави – Чернівецької області. Для
досягнення поставленої мети авторка визначила такі завдання:
проаналізувати виклики національній безпеці в Україні в
цілому, визначити основні загрози в етнополітичній площині
у Чернівецькій області, запропонувати можливі механізми
подолання (або зменшення) ризиків ескалації етнополітичної
ситуації у регіоні.
Виклад розв’язання поставленого завдання. Здійснення
реформ, підготовка та проведення різного роду виборів на
місцевому та загальнодержавному рівнях в умовах неоголошеної
гібридної війни не може не впливати на етнонаціональні й
націєтворчі процеси. Нині ми є не лише свідками змін у всіх
сферах життєдіяльності, починаючи від політичної і завершуючи
економічною, але й безпосередніми учасниками цих змін.
При цьому варто пам’ятати, що «колективне» прокидається в
українців у кризові часи. Так, два майдани – 2004 та 2013 рр.
– зумовлені відповідними політичними рішеннями верхівки і
стали викликом самим собі, системі та перемогою над самими
собою. Тією перемогою, що стала фундаментом наступних
– непростих, але необхідних для подальшого спільного,
«колективного буття», змін.
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Водночас варто зазначити, що протистояння на Майдані у
2004 та у 2013 – 2014 рр. мало й свої негативні наслідки. Зокрема
психологічні: на жаль, практично одразу після часткового
досягнення поставлених цілей (зміна президента, наприклад)
«колективне» в українців відходить на другий план, а разом з
ним і відчуття солідарності, без якого, на нашу думку, неможливо
вибудувати справді демократичну й сильну Україну. Як зазначила
активістка Євромайдану Вікторія Наріжна, «з початком Майдану
ми припинили робити все те, що робило нас нами. Щоденні графіки
тисяч і тисяч людей стали настільки подібними, що Орвеллу і вві сні
не наснилося.
Небезпека, яку я почала відчувати в останні тижні, була
небезпекою остаточно розчинитися в колективному тілі. Не згадати
більше ніколи, як це – бути собою, окремою, автономною одиницею,
не з’єднаною з тисячами інших ні в якому колективному пориві» [3].
Очевидно, що неможливо все життя прожити на Майдані і Майданом,
однак варто і після Майдану зберігати відчуття солідарності та
єдності, які є рушійною силою демократичних перетворень у нашій
державі. Насправді в результаті кількамісячного протистояння на
Майдані ми вперше спільно дійшли висновку щодо важливості прав
людини та громадянина, щодо власної ролі у суспільно-політичному
житті країни, щодо необхідності радикальної зміни підходів в
організації нашого колективного й індивідуального буття. Але
оскільки часу для ейфорії історія українцям не дала, дискусія щодо
приватного та колективного, ролі держави як політичного інституту
і регулятора та ролі окремого громадянина у державі триває в
непростих умовах ціною життя наших співгромадян.
Розвиток подій у сучасній Україні вкотре підтверджує: ми не
можемо розглядати ситуацію у Чернівецькій області поза контекстом
загальноукраїнських подій. Тому, ведучи мову про виклики
етнополітичної стабільності у Південно-Західному регіоні України,
хочеться наголосити, що найбільшим і найістотнішим викликом
залишаються військові дії на Сході нашої держави, які кардинально
впливають на всі сфери життєдіяльності суспільства, починаючи від
військової і завершуючи соціальною, культурною, етнополітичною
тощо.
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Очевидно, що одним із найважливіших завдань, які стоять
перед органами державної влади, є посилення обороноздатності
країни, що, на нашу думку, неможливо реалізувати без
перетворення української армії на професійну та відмови
від загального призову, а також, швидше за все, залучення
міжнародного миротворчого контингенту до вирішення конфлікту
на Донбасі. Останнє викликає ряд дискусій і запитань, однак є
можливим варіантом розвитку подій, до якого ми всі повинні
бути готові.
Наступним викликом, на якому хотілося б зупинитися,
є соціально-економічна ситуація в країні, яка посилює
антагоністичні настрої в українському суспільстві, не дає
можливості позитивного політичного поступу, позбавляє
багатьох громадян надії на подальші життєві перспективи у
власній державі. Так, за даними соціологічного опитування,
проведеного Інститутом соціології НАН України у співпраці з
Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» з 26 червня
до 18 липня 2015 р. за квотною вибіркою, що представляє доросле
населення (від 18 років) в усіх областях України (крім АР Крим та
окупованих територій Донецької та Луганської областей), серед
найбільших страхів українців – зростання цін (75 %), безробіття
(70,7 %) та невиплати зарплат і пенсій (68 %) [4].
Як наслідок – пошук кращого життя за межами України,
зростання кількості бажаючих отримати закордонні паспорти
(а також паспорти інших держав всупереч українському
законодавству) для подальшого виїзду за кордон на роботу, а в
перспективі – і на постійне місце проживання. Останнє впливає
на процес політичної самоідентифікації українських громадян,
а згодом і національної, адже тривале перебування за межами
батьківщини (та й набуття громадянства іншої країни) часто
супроводжується процесами етнічної акультурації та асиміляції.
Необхідно звернути увагу на той факт, що значна частина
тих, хто пішов добровольцем на фронт або ж не уникав мобілізації
і виконує свій патріотичний обов’язок на східних рубежах, є тими,
хто готовий пожертвувати власним життям заради досягнення
певних цілей, зміни навколишнього світу тощо, або, як зазначав
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у своїх працях відомий науковець Лев Гумільов, пасіонаріями.
Тож серед викликів, які стоять перед сучасною Україною, є й
втрата активних, готових до радикальних змін громадян, на війні
та внаслідок еміграції. Тому надзвичайно важливо сьогодні як
для української влади, так і для суспільства в цілому проведення
успішних економічних реформ та перелам економічної ситуації
в Україні, радикальні соціальні, правничі й економічні реформи,
подолання корупції та «сірої зони» на користь піднесення і
процвітання Української держави і суспільства.
Насправді війна та економічна дестабілізація, на нашу думку,
є одними із найбільших викликів, у тому числі, етнополітичній
стабільності в Україні загалом та Чернівецькій області зокрема.
Адже саме економічна нестабільність є одним із найбільших
провокаторів загострення відносин між представниками
різних етносів та націй, які починають вбачати загрозу своєму
теперішньому у присутності інших етнонаціональних груп. На
це, певною мірою, розраховує й зовнішній ворог – Російська
Федерація, яка намагається спровокувати міжнаціональні
протиріччя та громадянське протистояння у нашій державі для
того, щоб власну агресію можна було видати за «миротворчість»,
«примус до миру», «громадянське протистояння» тощо.
Історично склалося так, що Україна у теперішніх кордонах
з’явилась на політичній карті світу лише у другій половині ХХ
століття. До цього часу українські землі входили до складу інших
держав, що не могло не вплинути на процеси самоідентифікації
місцевого населення. Тож ситуація, яка склалась у нашій державі
сьогодні, зумовлена рядом причин, в тому числі різною, часом
антагоністичною, політико-ідеологічною самоідентифікацією
українців. Зіткнення цих ідентичностей стало поштовхом до
порушення громадянського миру та викликом етнополітичній
стабільності, в тому числі і в нашому краї.
Згідно з результатами соціологічного опитування,
проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology
Service» з 25 грудня 2014 р. по 15 січня 2015 р., а також з 16 по
28 серпня 2018 р. [5; 6], «українська ідентифікація переважає

73

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

у всіх регіонах над російською (окрім Донбасу), однак наявність
двох ідентифікацій у всіх регіонах України (окрім Галичини),
особливо в південно-східних регіонах (куди відносяться Чернівецька
й Закарпатська області), створює значні труднощі в проведенні
культурної та інформаційної політики в умовах військового
протистояння з Росією». Наше дослідження дозволяє констатувати, що
з-поміж визначальних зовнішніх чинників впливу на етнополітичну
стабільність Чернівецької області саме румунський і російський
фактори виявляються найскладнішими, відтак вони потребують
пріоритетної уваги. Але в сучасних умовах насамперед російський
фактор впливу є найнебезпечнішим, тому що цей вплив здійснюється
як через масовану пропагандистську інформаційну війну проти
України (і в регіоні, що вивчається, включно), так і через агентів
впливу, де важливу роль відіграють окремі структури РПЦвУ, які
об’єднують не лише її прихильників, а й адептів концепції «русского
мира».
Тут необхідно зробити вагоме уточнення: для 33,4 % населення
Буковини та Закарпаття Російська держава є значною мірою близькою,
а для 13,7 % – дуже близькою, що разом дає понад 47 % [5]. Однак у
цих регіонах не ставилося питання про відношення до румунської,
угорської мови і культури, а також держав. Тож питання подвійної чи
потрійної ідентичності у нашому регіоні залишається відкритим.
На нашу думку, особливої уваги заслуговує той факт, що лише
37,8 % опитаних у Південно-Західному регіоні (до якого, як уже було
сказано вище, відносимо Чернівецьку область і Закарпаття) вважають
себе у першу чергу громадянами України, на відміну від, наприклад,
Києва, де 79,9 % опитаних ідентифікували себе таким чином [5].
Причому в Україні наразі наявні два регіони з абсолютно однаковим
відсотком громадян, що вважають себе у першу чергу громадянами
України, – це Південно-Західний регіон та Донбас, що не може не
викликати занепокоєння. Крім того, серед буковинців та закарпатців
наявні 1,5 % респондентів, які вважають себе громадянами СРСР
(це в той час, коли СРСР розпався майже тридцять років тому), 2,5
% – громадянами Європи і 6,3 % – громадянами світу, не говорячи
вже про ідентифікацію себе з рідним містом (селом), регіоном та
Україною.
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Висновки. Таким чином, забезпечення етнополітичної
стабільності в Чернівецькій області залежить від низки факторів,
у першу чергу національного масштабу. Водночас надзвичайно
важливим, на нашу думку, є ініціювання та організація перепису
населення України, оскільки станом на сьогодні відсутня
достовірна інформацію щодо його кількості та, зокрема, етнічного
складу.
Наступне, що є життєво важливим з огляду на події, що
мають місце в Україні, – це налагодження відкритого і прозорого
діалогу між органами виконавчої влади на місцях, органами
місцевого самоврядування та громадою. Будь-який громадянин
України, незалежно від свого етнічного походження, повинен бути
почутий, повинен отримати відповіді на свої запити і запитання,
повинен відчути, що влада стоїть на захисті його інтересів.
Необхідно й активізувати дії як з боку органів влади,
так і зі сторони громадських організацій щодо налагодження
горизонтального діалогу етнічних громад. Сьогодні в краї
активно діє понад два десятки національно-культурних
товариств, які організовують різноманітні заходи на підтримку
власної мови, культури, збереження та розвитку народних звичаїв
тощо. Проблеми, які сьогодні постали перед нами, вимагають
об’єднання зусиль усіх громадян України, тож потрібно
взаємодіяти і співпрацювати не тільки під час фольклорноетнографічних фестивалів на кшталт «Буковинських зустрічей»,
але й під час вирішення будь-яких актуальних для міста та області
завдань: чи то відкриття виставки, чи проведення круглого столу,
конференції, громадських слухань тощо. Лише шляхом діалогу
можна побудувати мости взаєморозуміння та стабілізувати
ситуацію в державі.
Також варто було б організувати публічне обговорення
проблеми подвійного громадянства з виробленням рекомендацій
щодо її вирішення, оскільки частина буковинців володіє двома
паспортами, а історичний досвід доводить, що замовчування
проблеми в результаті призводить лише до її загострення. Питання
з подвійним громадянством набуло особливої актуальності в
контексті анексії Криму та дестабілізацією Росією ситуації на
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сході України шляхом масштабної підтримки квазіутворень в
особі так званих ЛНР/ДНР, в тому числі й за допомогою російської
«паспортизації» населення неконтрольованих Україною територій
на сході держави. Тож до її вирішення необхідно приступати
негайно, щоб запобігти негативним наслідкам у перспективі.
Насправді перед молодою Українською державою сьогодні
стоїть питання: quo vadis? І лише з середини другого десятиліття
ХХІ століття з’являється розуміння того, куди і як саме повинна
рухатися наша країна.
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ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ
ПОДАЛЬШОГО РОЗШИРЕННЯ ЄС
Євроінтеграція – багатогранний і неоднозначний процес. Після
завершення “холодної війни” більшість країн ЦСЄ проголосили
вступ до ЄС своєю геостратегічною метою, проте деякі з них,
зважаючи насамперед на невідповідність соціально-економічним
критеріям членства в Європейському Союзі, ще й зараз не отримали
чітких перспектив щодо приєднання до євроспільноти. У самому ж
об’єднанні найвпливовіші гравці Франція і Німеччина виступають
за подальше поглиблення інтеграції в рамках ЄС, однак деякі інші
члени ЄС (Данія, Швеція, частково Польща, Чехія) виступають проти
цього, дотримуючись позиції, що якщо країни-члени організації
і надалі будуть ще більше зближуватися в політичній, культурній,
правовій сферах, то європейські народи ризикують втратити свою
самобутність, національні мови, традиції і розчинитися у перспективі
в єдиній наддержаві. Саме тому деякі країни-члени пропонують
обмежитися економічною інтеграцією і рішуче виступають проти
поглиблення співпраці в політичній, правовій, культурній сферах. В
2020 р. на знак протесту проти політики “поглиблення” ЄС Велика
Британія вийшла з цієї організації.
Незважаючи на песимістичне ставлення до більшості аспектів
європейської інтеграції з боку багатьох західноєвропейських
політичних партій та навіть окремих держав, країни Західних
Балкан, Україна, Грузія, Молдова та Туреччина проголосили вступ
до ЄС одним із основних своїх зовнішньополітичних пріоритетів,
зважаючи насамперед на економічні переваги від перспективи такого
кроку. Однак шанси на коротко чи середньострокове приєднання
більшості балканських та східноєвропейських країн є низькими,
зважаючи на цілий ряд об’єктивних та суб’єктивних обставин та
геополітичних перешкод.
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Висвітлення особливостей та перспектив подальшого
розширення ЄС має надзвичайно важливе значення не тільки для
нашої держави, зважаючи на пріоритетність євроінтеграційного
напряму її зовнішньої політики, а є й однією з наукових спроб
охарактеризувати дискусійні аспекти інтеграційних процесів за
участю країн Центрально-Східної Європи.
Чимало аспектів європейської інтеграції висвітлені у працях
П. Фіали, Ш. Хенлі, Я. Заграділа, П.Копецкі та ін. Однак вони, як
правило, стосуються процесів “поглиблення” євроінтеграціних
процесів. В даному ж дослідженні здійснено комплексний аналіз
перспектив вступу до ЄС країн декількох суміжних регіонів.
В березні 2020 р. Радою ЄС було прийнято рішення
про початок переговорів про приєднання до ЄС з Північною
Македонією та Албанією. Однак проти початку таких перемовин
довгий період виступала Франція. Її президент Еммануель Макрон
в жовтні 2020 р. зажадав змін у системі залучення нових членів
до Європейського Союзу, назвавши її «химерною». На зустрічі
міністрів ЄС у Люксембурзі Франція не дала згоди на початок
переговорів про членство із країнами Західних Балкан - Північною
Македонією та Албанією. Вона також заблокувала коротку заяву,
де було сказано, що ЄС повернеться до цієї теми після саміту
лідерів у Брюсселі 17-18 жовтня. Деякі країни-члени підтримали
Париж у відхиленні переговорів з Албанією, однак уряд Макрона
залишився на самоті, блокуючи початок переговорів з Північною
Македонією. Позиція Франції викликала несхвалення серед
деяких інших членів ЄС, так канцлер Німеччини Ангела Меркель
була серед тих, хто підштовхував Францію до пом’якшення своєї
позиції [1].
Дехто з функціонерів ЄС підозрювали Макрона у
використанні питання розширення ЄС як важеля для отримання
поступок в інших сферах політики. Але на спільній пресконференції з Меркель у французькому місті Тулуза Макрон
наполягав, що система приєднання потребує кардинальних змін.
Він дав зрозуміти, що не може прийняти відкриття переговорів
з Албанією на цьому етапі, але, схоже, залишив трохи маневру
щодо Північної Македонії. «Я думаю, що ми повинні реформувати

78

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

цю процедуру, яка на цей момент незворотна, непрогресивна і
неадаптована», - сказав він. «Ми робимо речі, які є химерними
... Ми надаємо візову лібералізацію, право вільно рухатися між
нашими країнами, перш ніж ми навіть почнемо переговори» [2].
Макрон навів приклад Албанії, громадяни якої можуть
подорожувати до Франції без візи, хоча вона не розпочала
переговорів про членство в ЄС. «Це химерно, як тип відносин»,
- сказав він. Французький президент також наголосив і запитав,
як він може сказати французам, що «все йде так добре, що ми
будемо відкривати переговори» з Албанією, коли «тисячі і тисячі
і тисячі» албанців просять притулок у Франції [2].
Еммануель Макрон наполягав, що хоче надіслати
позитивний сигнал керівникам Північної Македонії та Албанії
за їхні зусилля щодо вдосконалення верховенства права та
демократичних стандартів в останні роки. Він наголосив, що
також погоджується з Меркель, що Балкани мають важливе
стратегічне значення для ЄС. Але, також додав, що все треба
робити за порядком.»Враховуючи дискусії, які ми мали, я
схильний думати, що ми можемо попросити більше часу, щоб
навести речі в потрібний лад», - заявив французький президент
[2].
Меркель зі свого боку заявила, що підтримує заклик
Франції до реформування процесу приєднання, але зазначила, що
існує відкрите питання щодо того, які умови повинні виконати
Північна Македонія та Албанія, щоб вони могли розпочати
переговори. «Можливо, є кілька різних нюансів у цьому питанні,
але ми поговоримо між сьогодні і завтра про те, як далеко ми
можемо просунутися до спільної позиції», - сказала Меркель [2].
«Все в Раді ЄС повинно бути прийнято одноголосно, тому
ми зобов’язані - і це нам вдавалося досить часто - знаходити
спільні позиції, і не тільки між Францією та Німеччиною», додала вона [2].
Для багатьох економістів, політологів та фахівців у сфері
міжнародних відносин дещо незрозумілою є “палка прихильність”
Меркель до євроінтеграційних прагнень таких слаборозвинених з
соціально-економічної точки зору і проблемних країн як Албанія
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чи Боснія і Герцеговина. На наш погляд, надання Албанії, Боснії,
чи навіть Косово чітких обнадійливих перспектив щодо членства в
Євросоюзі Німеччиною пояснюється насамперед геостратегічними
міркуваннями. Берлін добре розуміє, що Західні Балкани є основним
транспортним коридором для транспортування наркотичних
речовин з Азії до розвинутих країн Західної Європи, а також місцем
дислокації багатьох мафіозних кланів, тому Німеччина зацікавлена
в “наведенні порядку” в регіоні власними силами, а також у
співпраці з місцевою поліцією. Німецькі політики усвідомлюють,
що самостійно правоохоронні органи балканських держав не здатні
забезпечити такий порядок, зважаючи на обмеженість ресурсів, а
також пов’язаність багатьох місцевих правоохоронних структур з
кримінальними угрупованнями.
Безкомпромісна позиція Еммануеля Макрона стосовно
євроінтеграційних прагнень Албанії впродовж тривалого періоду,
напевно, пояснювалася насамперед тим, що французька громадськість
в останні роки все більш стає стурбованою напливом нелегальних
іммігрантів до Франції. Крім того, штаб-квартири албанських
мафіозі в Західній Європі розташовані часто якраз у французьких
великих містах, і загалом багатьма пересічними французами такі
держави як Албанія, Боснія чи Північна Македонія асоціюються
із поняттями “нестабільність”, “безпорядок”, “організована
злочинність” тощо. Зрозуміло, що Макрон, як і Меркель розуміє
необхідність здійснення контролю над нестабільними Балканами,
однак на відміну від Німеччини, Франція не готова ставити знак
тотожності між бажанням західноєвропейських урядів допомагати
Албанії з соціально-економічними та політичними реформами і
перспективою прямого приєднання до Євросоюзу.
В березні 2020 р. на засіданні Європейської Ради французькі
дипломати, отримавши настанови свого президента, не стали вже
блокувати рішення про початок офіційних переговорів Албанії та
Північної Македонії до ЄС, однак той факт, що на засіданні Комісії
не було визначено дати їх початку свідчить про те, що Франція як
один із локомотивів будь-яких євроінтеграційних процесів, і надалі
висловлює цілий ряд застережень стосовно розширення ЄС за
рахунок деяких балканських держав.

80

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

На наш погляд, непогані шанси, на приєднання до Євросоюзу
має Чорногорія. Ця держава ще з моменту свого утворення
в 2006 р. проголосила євро національною валютою, а також
активно стала здійснювати реформи в економічній, соціальній,
правовій, гуманітарній та інших сферах, які дали б їй можливість
наблизитися до стандартів Європейського Союзу. Вагомою
перешкодою на шляху інкорпорації цієї маленької туристичної
держави до ЄС являється особлива геополітична зацікавленість
Росії в Чорногорії. Впродовж тривалого періоду російські політики
намагалися перешкодити вступу Чорногорії до НАТО, в тому
числі, намагаючись вплинути на хід і результати парламентських
виборів в цій країні, крім того, частина громадян Чорногорії,
особливо релігійно віруючих, незважаючи на офіційно визначені
їхнім урядом євроатлантичні та європейські зовнішньополітичні
пріоритети, дотримується позиції, що орієнтація на Росію і Сербію
“як братів по крові, і вірі” повинна бути більш визначальною.
В 2019 р. в Чорногорії було засуджено декілька громадян
Чорногорії, Сербії та Росії за спроби здійснити державний
переворот в країні під час парламентських виборів 2016 р. Після
того як причетність громадян Сербії та Росії до планування
державного перевороту в Чорногорії було доведено Верховним
судом держави, американський президент Дональд Трамп закликав
функціонерів Євросоюзу пришвидшити процес її приєднання до
ЄС. Дану зацікавленість Сполучених Штатів в геополітичній
допомозі та євроінтеграційних перспективах Чорногорії можемо
пояснити намаганням Білого дому навернути на прозахідні позиції
ту частину чорногорського суспільства та політичної еліти, яка
на сучасному етапі все ще вагається між цивілізаційним вибором
Захід чи Росія.
Вже декілька десятиліть триває переговорний процес
Туреччини про вступ до ЄС, однак перспективи приєднання цієї
країни до ЄС залишаються невизначеними, оскільки:
по-перше, кількість населення Туреччини становить
більше 80 млн осіб, а економіка є середньорозвинутою, що призведе
до величезних витрат з спільного бюджету ЄС на допомогу цій
країні;
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по-друге, в Туреччині при владі перебуває президент
Реджеп Ердоган, який перешкоджає діяльності опозиції в країні
і правління якого можна назвати напівдиктаторським, що не
відповідає демократичним стандартам Євросоюзу;
по-третє, турецький уряд не гарантує вільного
розвитку курдської меншини і не погоджується йти на компроміс
у вирішенні “кіпрського питання”;
по-четверте, незважаючи на світський характер
державного устрою Туреччини, частина європейських політичних
партій та громадськості вважають цю країну все-таки частиною
ісламського світу, на відміну від християнських суспільств
Європи.
Україна, Грузія та Молдова також заявили про своє
бажання інтегруватися до ЄС, однак їхня перспектива приєднатися
до ЄС в найближчі 10-15 років малореальна, зважаючи на
відсутність підтримки насамперед провідними країнами Євросоюзу
– Німеччиною та Францією даної можливості, оскільки значна
частина політичної еліти вищеназваних країн не хоче “дратувати”
Росію повним економічним і культурним відторгненням від неї трьох
країн пострадянського простору. Соціально-економічний рівень
розвитку Грузії, можливо, зараз й дещо кращий, наприклад, ніж
Албанії, однак остання має набагато вищі шанси вступити до ЄС, ніж
Грузія, адже вона розглядається Німеччиною як важливий опорний
пункт на Балканах, який краще безпосередньо інкорпорувати до ЄС,
контролювати криміногенні процеси в ньому, аніж дати можливість
залишатися безконтрольним поза межами ЄС.
Європейський Союз розглядає Україну, Грузію, Молдову, і навіть
Азербайджан, Вірменію та Білорусь не як потенційних кандидатів на
вступ, а як східних сусідів ЄС, яких потрібно підтримувати морально,
частково фінансово, допомагати розбудовувати демократичні
інститути, оскільки нестабільність будь-якого роду в даних шести
державах Східної Європи матиме негативні наслідки й для самого
ЄС. Такої позиції дотримуються більшість країн-членів та політичних
партій ЄС. Однак, є й держави, які активно підтримують Україну, Грузію
та Молдову на шляху до потенційного членства в ЄС. Це насамперед
Польща, Литва, Латвія та Естонія, які культурно та ментально мають

82

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

багато спільного з вищеназваними трьома державами, які прагнуть
членства в ЄС. Проте важливою перешкодою на шляху вступу країн
Східної Європи до ЄС є не тільки відсутність підтримки даного
прагнення з боку Франції та Німеччини, а й відсутність особливої
зацікавленості в перспективі подальшого розширення ЄС на Схід
держав-членів “середньої ваги” – Італії, Іспанії, Нідерландів та ін.
У 2008 р. Польщею та Швецією було висунуто Ініціативу
Східного партнерства. Ця ініціатива передбачала участь 6 країн
Східної Європи – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та
Азербайджану. До основних сфер, де пропонувалося зміцнити
співпрацю, належали:
•
Робота над Угодою про асоціацію, яка включатиме
комплексне порозуміння про зону вільної торгівлі між ЄС та 6
країнами партнерами;
•
Фінансування комплексних програм, що мають покращити
адміністративну структуру української влади;
•
Інтеграція з економіками країн ЄС, що передбачає
зближення українського законодавства з законодавством ЄС;
•
Створення економічного союзу між учасниками проекту
Східного партнерства;
•
Співпраця у боротьбі з корупцією, організованої
злочинністю, нелегальною міграцією;
•
Збільшення мобільності робочої сили та перспективи
відкриття ринків праці ЄС для українців;
•
Посилення енергетичної безпеки України;
•
Реалізація програм, що спрямовані на подолання
економічної і соціальної нерівності України;
•
Реалізація індивідуальних програм (охорона кордонів,
допомога у ліквідації наслідків стихійного лиха, підвищення
енергетичної ефективності та відновлюваних джерел енергії);
•
Посилення контактів між Україною та ЄС і між їх
громадянами;
•
Додаткова фінансова допомога [3].
У 2008 р. на саміті Ради ЄС ініціатива знайшла підтримку
усіх представників членів ЄС. Крім того, «Східне партнерство»
передбачає:
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•
подальше спрощення візового режиму та поступовий рух
до його лібералізації;
•
укладення поглиблених зон вільної торгівлі;
•
підтримку процесу адаптації законодавства та зміцнення
інституційної здатності країн-партнерів;
•
сприяння регіональному розвитку на основі політики
регіонального вимірювання ЄС;
•
створення інтегрованої системи управління кордонами;
•
співпрацю у сфері енергетичної безпеки [3].
У рамках ініціативи передбачено багатосторонній діалог на
чотирьох рівнях:
1. зустрічі глав держав і урядів;
2. щорічні зустрічі на рівні міністрів закордонних справ;
3. зустрічі чотирьох тематичних платформ;
4. панелі для підтримки роботи платформ [4].
У 2008-2009 рр. ініціатива Східного партнерства була з
ентузіазмом сприйняти державами, які проголосили євроінтеграційний
вибір своєю стратегічною зовнішньополітичною метою. Однак
пізніше, коли виявилося, що Євросоюз планує застосовувати ті ж самі
підходи до співпраці як з тими країнами, що бажають інтегруватися
до ЄС, так і з тими країнами, які не мають чітких планів щодо вступу
до цієї організації, в Україні, Грузії та Молдові все чіткіше стали
усвідомлювати, що інструмент Східного партнерства не є кроком на
шляху до ЄС. Більше того, в останні роки в Раді ЄС все виразніше
стали лунати заклики щодо згортання обсягів його фінансування.
Після проведення комплексного аналізу перспектив вступу
до ЄС країн Західних Балкан, Туреччини, України, Грузії та
Молдови ми дійшли висновку, що провідні країни Євросоюзу
застосовують диференційовані критерії щодо перспектив вступу
нових країн до організації. Держави Західних Балкан активно
заохочуються (насамперед Німеччиною) до проведення рішучіших
внутрішньоекономічних реформ з метою набуття ними повноцінного
членства в Європейському Союзі, в той же самий час Туреччині та
пострадянським республікам – Україні, Грузії та Молдові пропонується
режим посиленої співпраці і добросусідства на багатьох рівнях, однак
без чітких перспектив вступу до ЄС.

84

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Список використаних джерел та літератури:
1. На саміті ЄС не досягли єдності щодо Албанії та
Північної Македонії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0
2. Макрон закликав реформувати «химерну» систему
вступу до ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
www.eurointegration.com.ua/news/2019/10/17/7101975
3. EU assigns funds and staff to ‘Eastern Partnership’, EU
Observer, 2009-03-20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://euobserver.com/foreign/27824
4. EU pact challenges Russian influence in the east
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.theguardian.
com/world/2009/may/07/russia-eu-europe-partnership-deal
5. Туск: «Східне партнерство» - не конкурс краси
між ЄС та Росією Deutsche Welle. 21.05.2015 - [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/
news/2015/05/22/7034030/
6. Повна поразка Росії: що показав вирок учасникам
«антинатівського» перевороту в Чорногорії [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
https://www.eurointegration.com.ua/
articles/2019/05/10/7095995
7. Hanley S. From Neo-Liberalism to National Interests:
Ideology, Strategy, and Party Development in the Euroscepticism of
the Czech Right // East European Politics and Societies. – 2004. –
Vol. 18(3). - P. 513-548.

85

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

УДК 321.7: 303.833.5

С.С.Троян, доктор історичних наук
(Національний авіаційний університет, Київ)
ORCID: 0000-0002-3053-6530

КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ НОВІТНЬОГО
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО КОНТЕНТУ В ГАЛУЗІ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: CASUS REVOLUTION
Постановка і актуальність проблеми. Поняття культурного
ландшафту запозичене нами з географії, зокрема з ландшафтознавства
як її складової. Послуговуючись методологічним підходом директора
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
А.М. Киридон [1: 169–180], вважаємо за доречне віднести концепт
«культурний ландшафт» до термінів-метафор, які в якості певної
теоретичної конструкції слугують для пояснення відомих явищ. У
широкому контексті, під культурним (антропогенним) ландшафтом
маємо на увазі свідомо створені людиною для забезпечення своїх
потреб умови життєдіяльності, в тому числі в духовній сфері. Це,
свого роду, соціально освоєний національний історичний простір,
створення якого є тривалим творчим процесом.
Найважливішою частиною культурного ландшафту є
культурна спадщина, яка зберігається у вигляді предметів або
інформації. У цьому сенсі культурний ландшафт як об’єкт
спадщини повинен володіти трьома важливими властивостями
– автентичністю, цілісністю і універсальністю. Це знаходить
відображення і оформлення насамперед у наукових працях,
довідкових виданнях і, врешті, енциклопедіях. Енциклопедіям
притаманна певна планувальна композиція і в сенсі тематичного
реєстру гасел вони включають дві основні групи – біографістику
і загальні поняття. З огляду на необхідність дотримання певного
балансу між ними формується і втілюється на практиці відповідна
стратегія і методика підготовки, редагування та оформлення статей
до «Великої української енциклопедії» [2], яку слід розглядати
як одне з вагомих надбань сучасного вітчизняного культурного
ландшафту.
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Енциклопедистика як дослідницьке поле і наукова сфера
завжди була і залишається чутливою до актуальних суспільних
процесів і змін. Це справедливо і для сучасного етапу розвитку
української енциклопедистики в контексті змістовного
поповнення актуальними поняттями і термінами зі сфери
сучасних міжнародних відносин.
Наукова новизна дослідження. Сучасні міжнародні
відносини характеризуються плинністю процесів, які з завидною
регулярністю вносять елементи новелізації, не зачіпаючи їх
сутності. 1990-і роки стали часом глобальної домінації на
міжнародній арені Сполучених Штатів Америки як єдиної
або, за висловом американського політолога С. Гантінгтона,
«поодинокої наддержави» [3]. Перше десятиліття ХХІ сторіччя
характеризувалося, за влучним визначенням політичного
аналітика і експерта, редактор тижневика Newsweek International
Ф. Закарії «піднесенням інших» [4]. Поряд із США зростали роль
і значення у міжнародних відносинах насамперед таких акторів
як Європейський Союз, Російська Федерація, Китайська Народна
Республіка. У 2010-х рр. під їх впливом все сильніше стали
проявлятися елементи реструктуризації новітньої міжнародної
системи, у тому числі пов’язані з використанням не лише
новітньої «м’якої сили» чи ресурсів «гібридної війни», але й
класичного силового потенціалу, зокрема збройного, великих
держав. Прикладом може слугувати так звана гібридна війна
Російської Федерації проти України й анексія Криму в 2014 р.,
що стало проявом грубого і брутального порушення сучасного
міжнародного права і створило серйозні ризики та загрози для
всієї системи міжнародної безпеки.
Глибинні зміни міжнародного життя і системного виміру
міжнародних відносин водночас стали спонукальним мотивом до
появи великої кількості новітньої політичної лексики (неологізмів,
оказіоналізмів та інших новотворів). Значна їх частина увійшла
до повсякденного вжитку і формально та сутнісно поповнила
наш словниковий запас. Зокрема йдеться про такі терміни як
«постбіполярні міжнародні відносини», «глобальний світ»,
«оксамитові революції», «безшумні революції», «Буря в пустелі»,
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«Співдружність Незалежних Держав», «Європейський Союз»,
«Маастріхтський договір», «Будапештський меморандум»,
«Центральноєвропейська Ініціатива», «Арабські революції»,
«гібридна війна», «міжнародний тероризм», «інформаційний
тероризм», «кібербезпека», «культурна дипломатія», «м’яка
сила», «демократичні трансформації», «доктрина Обами» й багато
інших. Їх постійне впровадження в науковий обіг є важливим
завданням українських науковців, прикладом чого стало, зокрема,
оприлюднення енциклопедичного словника-довідника з новітньої
лексики [5] і першого тому Великої Української Енциклопедії [6].
Актуальний термінологічно-понятійний апарат став предметом
дисертаційних [7] й інших наукових досліджень [8–11].
Основне завдання дослідження. У контексті цього, на
основі узагальненого змістовного аналізу терміну «Арабські
революції» / «Арабська весна» ставимо за мету проілюструвати
введення до наукового енциклопедичного (у вужчому розумінні
– словникового) контенту новітньої міжнародно-політологічної
лексики.
Виклад розв’язання поставленого завдання. «Арабські
революції» («Арабська весна», «Arab Spring») – серія масових
вуличних протестів, революцій і внутрішніх військових конфліктів
у низці арабських країн, що почалися наприкінці 2010 р. в Тунісі
й охопила країни Північної Африки і Близького Сходу. Мирними
демонстраціями, соціальними протестами і збройною боротьбою
у тій чи іншій мірі було охоплено два десятки країн арабського
світу. Назва «Арабська весна» вказує на наявність історичних
паралелей з низкою революцій 1848-1849 рр. у країнах Європи,
відомих під назвою «Весни народів» [12].
Основні політичні та соціально-економічні передумови
«Арабських революцій» зводяться до таких: наявність диктатури
або абсолютної монархії, високий рівень невдоволення тривалим
перебуванням при владі та політикою авторитарних режимів,
порушення прав людини, високий рівень корупції, фінансоваекономічна криза 2008–2009 рр. і погіршення економічної
ситуації в арабському світі, безробіття та екстремальна бідність, у
тому числі серед молоді. Всі ці соціальні хвороби, якими віддавна
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хворіли суспільства Північної Африки і Близького Сходу,
призвели до того, що громадянам країн цього регіону врешті
урвався терпець. «Терпіння народів має свої межі – чаша, яка
переповнюється через край, просто розбивається на незчисленні
скалки…» [13: 12], – справедливо зауважив марокканськофранцузький письменник і філософ Тахар бен Джеллун.
Поштовхом до хвилі «Арабських революцій» стало
самоспалення туніського вуличного торговця фруктами Мухаммеда
Буазізі, вчинене 17 грудня 2010 р. на знак протесту проти свавілля
поліції, яка конфіскувала його товар. Внаслідок цього в Тунісі
розгорілися масові протести, які призвели до відставки 14 січня 2011
р. президента Тунісу (з 1987 р.) бен Алі й отримали назву «Жасминова
революція». Її успіх у Тунісі стимулював відповідні акції протесту
в інших країнах арабського світу, де здебільшого існували ті самі
проблеми.
Потужну роль у революційних подіях «Арабської весни народів»
відіграли молоді люди. При цьому, звичайно, не можна заперечувати
того, що комунікаційно-сітьова публічна дипломатія західних держав,
поширюючи певні західні цінності, справляла суттєвий вплив на
частину молоді. Відмінною рисою подій на Великому Близькому
Сході є вагома, а іноді і вирішальна роль засобів масової інформації
як революційного знаряддя (Інтернету, Twitterа, Facebooka й інших
соціальних мереж, медіа- і телеканалів, таких як Аль-Джазіра і АльАрабія).
Так, наприклад, під назвою «Всі ми – Халед Саїд» в Єгипті
виник рух на підтримку 28-річного єгипетського блогера і підприємця,
забитого до смерті поліцейськими в Александрії за викладене у мережі
викривальне відео. Загибель цього молодого чоловіка влітку 2010
р. фактично стала поштовхом до гуртування єгиптян у соціальних
мережах. Спочатку вони виходили на вулиці як учасники флеш-мобів
пам’яті загиблого, але вже за півроку, після низки самоспалень на знак
протесту проти політики Хосні Мубарака, почали об’єднуватися проти
влади. «Ключова ідея цієї сторінки полягала не стільки в об’єднанні
людей у Facebook – це вже давно не було новинкою. Ми думали над
тим, як винести це об’єднання за межі соціальної мережі. Флешмоби стали першою такою спробою. Їхні учасники у більшості своїй

89

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

не були громадськими активістами – це були жінки, цілі родини, які
виходили на вулицю, вбрані у чорне» [14], – розповідає Надін Вахаб,
одна з адміністраторів сторінки руху у мережі Facebook.
Поряд з цим, не слід перебільшувати і роль нових інформаційних
технологій – значна частина арабських суспільств з ними просто
незнайома. Натомість, суттєву роль у піднесенні революційних
настроїв консолідації протестної маси відіграли п’ятничні молитви і
проповіді у мечетях (що не дає вагомих підстав говорити про керівну
роль духовенства).
Проте, безперечно, ці «Арабські революції» незвичайні тим,
що вони є масовими рухами, які охоплюють широкий прошарок
суспільства, без наперед створених центрів, потужних організованих
структур, маніфестів чи навіть конкретних завдань, крім повалення
влади. Маси були об’єднані передовсім спільними емоціями – гнів,
невдоволення та ненависть до правлячих еліт. Суспільства втомилися
від багаторічного правління однієї людини (Мубарак – 30 років, Салех
– 33 роки, Каддафі – 44 роки, Бен Алі – 23 роки). Масові протести і
виступи в рамках «Арабських революцій» носили сітьовий характер, не
мали чіткої організаційної структури, єдиного керівництва, програми
і плану дій, але були вистраждані відповідними суспільствами.
Уже цитований нами Тахар бен Джеллун з цього приводу зазначав:
«Найбільша перемога цієї арабської весни стала наслідком зрілості.
Люди вийшли на вулиці спонтанно, готові рішуче йти до кінця, не
слухаючись наказів якого-небудь лідера, голови партії, або ще меншою
мірою – керівника релігійного руху. І прийшла перемога: природна
революція, прообразом якої є плід, який геть визрів і одного зимового
дня він впав сам по собі, тягнучи за собою інші плоди, – і араби почали
танцювати, як у час народного свята. Ніхто не може опиратися цьому
рухові, ударні хвилі якого рознеслися дуже далеко. Вони докотилися
до Китаю й одного дня, можливо, досягнуть патогенних передмість
Європи» [13: 103].
Водночас в арабському світі склалася нова розстановка сил
і сценарій протестних виступів у кожній країні різний. Помилково
зводити всі «Арабські революції» і повстання до одного спільного
знаменника. Правда, фундаментальні причини масивних повстань
схожі: авторитарне правління, відсутність свободи, важке економічне і
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соціальне становище, крайня бідність, величезний розрив між вузьким
верствам корумпованих правителів і умовами життя мас. Однак події
розвивалися різними курсами в різних країнах [10; 15; 16].
У Тунісі та Єгипті функціонують передовіші соціальні й
економічні інститути і набагато вище рівень загальної освіти та
національної самосвідомості. Саме тому їх прогрес очевидніший,
особливо в Тунісі, де ліві групи традиційно краще організовані і
користуються впливом. Туніс став першим прикладом країни, де
соціальні мережі відіграли значиму роль в революційних подіях.
Тунісець Самі Бен Гарбія – правозахисник і співзасновник сайту
«Наваат», що у перекладі з арабської означає «Ядро». Саме це
інтернет-видання наприкінці 2010 р. розпочало оприлюднення тих
документів WikiLeaks, які стосувалися зловживань туніської влади. У
секретних депешах йшлося, зокрема, про те, що «режим президента
Бен Алі втратив зв’язок із народом» і «покладається на поліцію», щоб
«втримати владу». Саме сайт «Наваат» оприлюднив цю дипломатичну
переписку, названу «Тунілікс». Вона блискавично поширилася у
соціальних мережах і лише підігріла гнів народу Тунісу на чинний на
той момент режим. «Тунілікс» лише опублікував ці депеші, вклав їх у
контекст, а вже інші – наші блогери, активісти – почали перекладати
їх і поширювати у Facebook. І вже далі всі ці поширення, посилання
ставали джерелом інформації для різних ЗМІ» [14], – розповів Самі
Бен Гарбія на церемонії New Media Award.
Три основні сили вийшли на перший план політичного життя в
Єгипті – армія, молодь та ісламські організації, в першу чергу Братимусульмани. Революція в Єгипті різко змінила зовнішню політику
країни. Вона повернулася до панарабізму і поступово відійшла від
особливих відносин з Ізраїлем (Єгипет зняв блокаду сектора Гази).
Побоювання Ізраїля знайшли своє відображення у заяві прем’єрміністра Біньяміна Нетаньяху на зустрічі з президентом США Бараком
Обамою у травні. У відповідь на мирну ініціативу США, Нетаньяху
різко відкинув можливість повернення до кордонів 1967 року, так як
цей формат не дозволяє Ізраїлю гарантувати свою безпеку в умовах
нової демографічної реальності. Питання Єрусалиму в даний час
розглядається у новому контексті, багато в чому завдяки «Арабським
революціям». Шейх Юсуф аль-Карадаві, дуже популярний
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мусульманський лідер, який в даний час проживає в Катарі, закликав
демонстрантів на площі Тахрір в Єгипті у похід за повернення
Єрусалиму. Це одне із найбільш чутливих питань – мечеть Аль-Акса
є однією з основних мусульманських святинь і жоден арабський лідер
не посміє підписати угоду, в якій Східний Єрусалим не буде визнаний
столицею арабської держави Палестина. Водночас у самому Єгипті
протистояння на полях «Арабської весни» в політичному ключі
завершилося встановленням влади єгипетських військових на чолі з
Абделем Фаттахом Ас-Сісі.
Повстання в Ємені почалися 22 січня 2011 р., а вже 27 січня на
вулиці столиці держави, міста Сани вийшли тисячі людей с вимогою
відставки президента Ємену Алі Абдалли Салеха, що перебував
при владі 32 роки, з 1978 р. Тільки 23 листопада 2011 р. в столиці
Саудівської Аравії Салех підписав Указ про передачу повноважень віцепрезиденту держави, з четвертої спроби, три до цього провалювались.
У Лівії революційна боротьба набула форми громадянської
війни проти режиму Моамара Каддафі. Вона набрала форму збройного
виступу племен провінції Кіренаїка та деяких частин лівійської армії
проти лідера країни Муамара Каддафі, що займав керівну посаду
з 1969 р., і проти державного уряду на чолі з прем’єр-міністром
Багдаді Махмуді. Розпочалося повстання з масових протестів 16-17
лютого 2011 р. під впливом революцій в сусідніх Тунісі та Єгипті.
Криваве придушення протестів поліцією та армією спричинило
повстання і початок громадянської війни із застосуванням важкого
озброєння та авіації. 20 жовтня 2011 р. агенція Reuters із посиланням
на представника Національної тимчасової ради, повідомила, що
Муаммар Каддафі, якого захоплено в місті Сирт, помер від поранень.
Останній оплот прихильників Каддафі місто Сирт було захоплено на
день раніше – в четвер, 19 жовтня. Проте ситуація в Лівії залишається
нестабільною і характеризується спалахами внутрішньополітичної
боротьби і збройного протистояння.
Збройний і політичний конфлікт в Сирії розпочався 15 березня
2011 р. з демонстрацій, які були частиною «Арабської весни», і переріс
у повстання та громадянську війну в 2012 р. Протестувальники
вимагали відставки Президента Башара аль-Ассада та завершення
майже 50-річного однопартійного правління Баатистів. У результаті

92

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

проведеного 26 лютого 2012 р. референдуму була прийнята нова
Конституція Сирії. Вона набрала чинності з 27 лютого 2012 р.
після того, як президент Сирії Башар аль-Асад видав законодавчий
указ N 94 від 2012 р. про її ухвалення та опублікування в
урядовому бюлетені. Надалі ситуація в Сирії розгорталася в
напрямку затяжної війни, втручання в конфлікт і протистояння
різних внутрішньополітичних і міжнародних сил і акторів (влада,
опозиція, ІДІЛ, США, РФ тощо).
Загалом, усі країни і народи, охоплені хвилею «Арабських
революцій», залишаються вкрай нестійкими, високим є і градус
регіональної напруги [17]. Проте революції дозволили людям
подолати свій страх перед всемогутньою владою і протистояти
тиранії, насильству і корупції. Це величезний психологічний
перелом, який об’єктивно справляє вплив як на арабські країни,
так і спільноти в інших регіонах світу.
Висновки. Підсумуємо, що, по-перше, так звана «Арабська
весна» була підготовлена попереднім ходом світового розвитку в
післявоєнний період; по-друге, вплив змін на Арабському Сході
на глобальну міжнародну систему не є принципово новою рисою;
по-третє, новим чинником і впливовим знаряддям арабських
революцій стали соціальні мережі, Інтернет, нові інформаційні
технології загалом; по-четверте, в арабському світі може з часом
скластися своєрідна дихотомія традиційних абсолютистських і
нових демократичних політичних режимів, які будуть близькими за
своїми цінностями до Заходу; по-п’яте, разом з тим започатковані
«Арабською весною» процеси ще довго викликатимуть різного
роду політичні, соціальні, релігійні розломи як в окремих країнах,
так і регіоні загалом; по-шосте, революції в арабському світі в
контексті сучасних геополітичних зрушень слід розглядати як
одну із тенденцій становлення нової багатополюсної системи
міжнародних відносин і переділу світового ресурсного простору,
що актуалізує проблему ефективного регіонального і глобального
управління міжнародними процесами; по-сьоме, завдання світової
спільноти, насамперед її впливових міжнародних акторів, а
також держав, які ситуативно отримують доступ до впливу на
регіональні та глобальні процеси, – розгорнути активну діяльність
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по створенню дієвих інноваційних міжнародних механізмів і
регіональних інститутів для стабілізації ситуації в конфліктогенних
регіонах, у тому числі в районі Середземномор’я і Великого Близького
Сходу.
Поняття «Арабські революції» як приклад міжнароднополітичних неологізмів може слугувати яскравим унаочненням
актуалізації енциклопедичного контенту під впливом змін, які
відбуваються в сучасному міжнародному житті. Новітні процеси на
міжнародній арені й надалі акумулюватимуть створення політичних
новотворів. Відповідна лексика не лише збагачуватиме нас у
поточному ключі, але й потребуватиме постійного її введення до
наукового енциклопедичного контенту. Це становить вагомий чинник
піднесення ролі та значення новітнього понятійно-категоріального
апарату в розумінні змісту та перебігу актуальних міжнародних
політичних процесів.
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КОРОНАВІРУС-ЯК ПРИВІД ДЛЯ КІБЕРЗЛОЧИНЦІВ
Соціально гучні теми, подібні коронавірус, часто
використовуються для залучення або відволікання уваги. Будьякі події, які викликають масові обговорення або є популярними,
особливо негативні, є приводом для шахраїв реалізувати свої
плани. Інтерес зловмисників до крадіжки паролів підвищується,
якісно зросла кількість програм, спрямованих на вилучення з
браузерів платежів і вмісту форм для автозаповнення.
Вірус, що стал пандемією, - це відмінний привід для
кіберзлочинців отримати бажану інформацію до рахунків і
особистої інформації. За даними компанії Check Point Threat
Intelligence, з січня 2020 року в світі зареєстровано 16 тис. нових
доменів, пов’язаних з коронавірусом. Ймовірність того, що
домени, пов’язані з коронавірусом, представляють кіберзагрози,
на 50% вище, ніж будь-які інші домени, зареєстровані протягом
того ж періоду. [1]
На тлі великої кількості новин, панічних настроїв і фейків
активізувалися злочинці, які намагаються скористатися епідемією
в своїх цілях. Хакери використовують
поточну ситуацію
для відправки електронного фішингових листів, причому
використовують для залучення користувачів як негативні події,
так і позитивні. Зростає число атак і фішингових сайтів, при
цьому використовується як актуальний новинний фон, так і
знаменитості, і заманює контент (розіграші, подарунки, акції).
А соціально гучні теми, подібні коронавірус, використовуються
для залучення уваги користувача і зниження його пильності.
Переходячи по надісланим електронним способом посиланнях,
замислюйтесь над тим, хто вам її надіслав, і з якою метою, на який
домен вона веде і які дані просять ввести. Велика ймовірність, що
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це фішингових повідомлень.
Оскільки людський фактор є найбільш вразливим місцем
безпеки, для хакерів методи соціальної інженерії представляють
особливий інтерес. Зловмисники розсилають спам з посиланням
на шкідливий сайт від імені довірених організацій, щоб спонукати
потенційну жертву перейти по ній. У випадку з коронавірусів це
можуть бути рекомендації від організацій охорони здоров’я або
дані про поширення вірусу, які можуть зацікавити одержувача.
Або наприклад купити «кращий і найшвидший тест для
виявлення коронавируса». У момент переходу за посиланням
шкідливе програмне забезпечення автоматично встановлюється
на пристрій користувача.
Так, експерти виявили фішинг-атаку нібито від імені
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка
поширювалася в Італії. [2]
В Японії розсилали спам від імені японської організації
допомоги інвалідам. [3]
Зловмисники використовують будь-які можливості, щоб
провести успішну атаку.
Оскільки поширення коронавируса триває, шахраї
будуть продовжувати використовувати тему коронавируса для
проведення таких атак на користувачів і бізнес.
Фахівці з кібербезпеки рекомендують: - не піддаватися
першому імпульсу, отримуючи подібні повідомлення - не варто
відкривати вкладення і переходити за посиланнями в підозрілих
листах. [4]
Слід звертати увагу на орфографічні помилки, що містяться
в повідомленнях або на сайтах - це одна з ознак, на підозрілий
URL, дизайн. Не вводьте свої дані, якщо повністю не впевнені в
ресурсі. Для зниження ризиків крадіжки даних рекомендується
дотримуватися цифрову гігієну, використовувати персональні
засоби антивірусного захисту, менеджери паролів і двухфакторную
аутентифікацію. Не бажано використовувати однакові паролі для
різних ресурсів - при використанні індивідуального пароля, в разі
витоку облікових даних з менш захищеного ресурсу, інші акаунти
не постраждають. Чи не вивантажувати в глобальну мережу
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інформацію, яку ви не хотіли б скомпрометувати. Для онлайн
розрахунків рекомендується використовувати окрему дебетову
карту (не бажано кредитну, щоб не піти в мінус), на якій у вас
не зберігаються всі засоби. [5] Основні кошти краще зберігати
на окремому рахунку в банківській системі. Не застосовувати
препарат автозбереження платежів в браузері.
Уважність і обізнаність - кращі захисники користувачів.
Список використаних джерел:
1. http://expert.org.ua/smi-i-tehnologii/2020/u-sviti-rizkozbilshilasya-kilkist-domeniv-povyazanih-z-koronavirusom
2. Осторожно! Хакеры используют коронавирус для
своих
атак
https://ru.sputnik.kg/world/20200311/1047337708/
kiberprestupnost-haker-ataka-fishing-koronavirus.html
3. Спам.http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%
82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0
%B0%D0%BC
4. Сыграть
на
панике:
хакеры
вооружились
коронавирусом https://www.gazeta.ru/tech/2020/03/06/12992461/
coronahacker.shtml
5. Чем отличается кредитная карта от дебетовой https://
psm7.com/how-to/chem-otlichaetsya-kreditnaya-karta-ot-debetovojpoleznyj-lajfxak.html
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УДК: 390
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професор, завідувач кафедри МЕВіБ факультетету МВ НАУ
Дікарєв Олександр Іванович, доцент Київськогой
національного університету культури і мистецтв, доктор в галузі
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СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ, КИТАЙСЬКОЇ
НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В CВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ
У статті: 1.Константовано: 1) міжнародні-економічні
відносини (МЕВ) нині регулюють 130 угод, що обслуговують
в якості «надбудовних механізмів» регіональні та глобальні
«центри сили» інтеграційних торгівельних об’єднань (ЄС,
НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, СОТ), що охоплюють 64,5%
експорту та 69,5% світового імпорту; 2) такі «зони концентрації
зовнішньоекономічних інтересів» було ініційовано в рамках
політики лібералізації глобальними «центрами сили» (США,
Великобританія); 3) у векторі інтересів США в 1948 р. було
формалізовано Генеральну угоду про тарифи й торгівлю (ГАТТ);
4) в умовах зростаючого членства та виникаючих труднощів
імплементації принципів ГАТТ державами-підписантами пройшли
багатосторонні переговори із завданням генерування нової
системи міжнародного економічного права (МЕП), іменовані як
Уругвайський раунд; 2.Актуалізовано дослідження: 1) юридичної
матерії МЕП СОТ; 2) виявлення правових протиріч з огляду на
одночасність таких нинішніх процесів життєдіяльності людства
як глобалізація, регіоналізація, локалізація; 3) економічний зміст
і правовий наслідок «торговельних війн»; 4) тренди у відносинах
США, ЄС, КНР та СОТ; 5) можливі наслідки виходу США із СОТ.
Ключові слова: СОТ, регуляторні спори, дослідження
конкретних спорів, запобігання суперечок, врегулювання
суперечок, лібералізація торгівлі
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В статье: 1.Константировано: 1) международные
экономические отношения (МЭО) в настоящее время регулируют
130 сделок, обслуживающих как «надстроечные механизмы»
региональные и глобальные «центры силы» интеграционных
торговых объединений (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН,
ВТО), охватывающих 64,5% экспорта и 69,5% мирового импорта;
2) такие «зоны концентрации внешнеэкономических интересов»
были инициированы в рамках политики либерализации
глобальными «центрами силы» (США, Великобритания);
3) в векторе интересов США в 1948 г. было формализовано
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ); 4)
в условиях растущего членства и возникающих проблем
имплементации принципов ГАТТ государствами-подписантами
прошли многосторонние переговоры с заданием генерирования
новой системы международного экономического права
(МЭП), именуемые Уругвайский раунд; 2.Актуализировано
исследование: (1) экономической и юридической материи МЭП
ВТО; 2) правовых противоречий с учетом одновременности
таких нынешних процессов жизнедеятельности человечества как
глобализация, регионализация, локализация; (3) экономическое
содержание и правовые последствие «торговых войн»; 4) тренды
в отношениях США, ЕС, КНР и ВТО; (5) возможные последствия
выхода США из ВТО
Ключевые слова: ВТО, нормативные споры, исследования
конкретных споров, предотвращение споров, урегулирование
споров, либерализация торговли
In Article are: 1.Сlaimed that: 1) International Economic
Relations now regulates by 130 agreements that serve as
«superstructural mechanisms» of regional and global «centers of
power» of integration trade associations (EU, NAFTA, MERCOSUR,
ASEAN, WTO), covering 64.5% of exports and 69.5% of world
imports; 2) such «zones of concentration of foreign economic
interests» were initiated within the framework of the liberalization
policy by the global «centers of power» (USA, UK); 3) in the vector
of US interests were formalized in 1948 the General Agreement on
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Tariffs and Trade; 4) in the context of growing membership and the
difficulty of implementation of the GATT principles, the signatory
states have held multilateral negotiations with the task of generating a
new system of international economic law, referred to as the Uruguay
Round; 2. Updated: (1) a study of the legal substance of the WTO;
(2) legal contradictions in view of the simultaneity of such current
processes of human life as globalization, regionalization, localization;
(3) the economic content and legal consequence of the «trade wars»;
(4) trends in US, EU, Сhina and WTO relations; 5) the possible
consequences of the US withdrawal from the WTO.
Keywords: WTO, regulatory disputes, case studies, dispute
prevention, dispute settlement, trade liberalization
Вступ. Нам Уругвайському раунді було декларовано
про наступне: (1) підтверджено фундаментальні принципи
регулювання МЕВ (принцип найбільшого сприяння; державне
управління) ГАТТ; (2) створення СОТ згідно Марракешської
угоди, яка ввійшла в Заключний акт (організації всеохоплюючої
системи регулювання МЕВ (а не тільки торгівлі товарами),
номінованої як «Договір про СОТ»; 3) затвердження методів
прийняття рішень в органах СОТ у формі консенсусу й тривалих
багатосторонніх переговорів, які отримали назву раундів; (4)
угода про створення СОТ допускає участь її членів у формуванні
регіональних інтеграційних об’єднань; (5) приєднання члена
СОТ до такого об’єднання має бути схвалено більшістю членів
СОТ, яка становить 2/3; можливе також звільнення конкретного
члена СОТ від його зобов’язання і для цього потрібна
більшість, що становить 3/4, а також виконання деяких умов; 5)
політичне лідерство та економічне домінування «центрів сили»
віддзеркалилося у дуалізмі структури інститутів СОТ: на методи
їх діяльності впливає два фактори: (1) юридичний, що працює на
підтримку встановленого правопорядку і виконує правозастосовну
функцію, керуючись вже наявними нормами права, не створюючи
нових (органи вирішення спорів: журі, Апеляційний орган, Орган
з вирішення спорів); (2) політичного (всі інші органи СОТ),
що має забезпечити відповідність МЕП СОТ не тільки цілям
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СОТ, а також інтересам держав-членів і, в разі необхідності,
вносити зміни в це право. Таким чином, Угоди СОТ складають
систему міжнародних актів із: (1) приблизно 20 багатосторонніх
торгівельних договорів з доданими до них «домовленостями»,
«протоколами», «міністерськими рішеннями», «деклараціями»;
(2) «схем угод» для торгівлі товарами і «специфічних зобов’язань»
для торгівлі послугами; (3) відсилання до інших міжнародних угод
і загальновизнаних норм МЕП. Отже, норми СОТ, з одного боку,
є системними і одночасно різнокомпонентними, що в науковому
дискурсі номіновано як «мозаїчність». Така парадоксальна
«мозаїчність» дозволяла контролювати функціонування СОТ,
механізми і процедури ГАТТ/СОТ при вирішення торгових
суперечок на користь «центрів сили».
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
проблематику ВТО досліджують: Дюмулен І. І., Бабіна Е. П.,
Ісаченко Т.М., Коновалова В. В., Осики С. Г., Косова Н., Малянова
А. М., Медведкова І.А., Трудаєва Т.А., Мінаєва С.В., Смбатян
A.C., Фролов В.Ф., Джексон Дж. Г., Пальметер Д., Паувелін Дж.,
Петерсменн Е. У., Райх А., Шаффер Г., Ван Грастек Г., Вон-Мог
Чої, Пітер Ван ден Боше, Пол Блуштейна, Лорі Валлаха, Девід
Бліден, Тед Бауман. Для розуміння динаміки процесів ГАТТ/
СОТ особливо корисними виявилися праці Фрітца Бруса (Breuss
Fritz), Евенетт Сімона (Evenett Simon), Стефані Небехау (Nebehay
Stephanie), Г.-П. Кльоса (Klös Hans-Peter), Д. Родріка (Rodrik, D.),
Р. Торреса (Torres Raúl A.). Інформаційною базою дослідження
також стали нормативно-правові акти, різноманітні публікації
вітчизняних та зарубіжних науковців з досліджуваної тематики,
опубліковані у періодичних виданнях, Інтернет [1-13].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
вимагало звернення до вищезгаданих джерел. Нині у дискурсі
актуалізовано теми: умови необхідної рівноваги між різними
інститутами СОТ; ризики функціонування СОТ в контексті
протистояння методів «політизації» та
«юстиціалізації»
механізмів регулювання МЕВ; трансформація протиріч між
багатшими і менш багатими країнами в межах маркетингового
позиціонування на ринках (коли: а) розвинені країни виступають

103

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

як постачальники, а країни, що розвиваються, в якості покупців,
і свобода доступу на ринки більш вигідна розвиненим країнам;
б) розвинені країни, як правило, встановлюють загороджувальні
мита для сировини і сільськогосподарської продукції, які
становлять основну частку експорту країн, що розвиваються)
до суперечностей між стандартами захисту навколишнього
середовища та охорони праці (коли розвинені країни наполягають
на встановленні єдиних стандартів для всіх, що робить товари
країн, що розвиваються, неконкурентоспроможними); торговельні
війни США, КНР, ЄС.
Виходячи із зазначеного було сформовано цілі: 1)
дослідження юридичної та економічної специфіки МЕП
СОТ; 2) виявлення протиріч з огляду на одночасність таких
нинішніх процесів життєдіяльності людства як глобалізація,
регіоналізація, локалізація; 3) економічний зміст і правовий
наслідок «торговельних війн»; 4) тренди у відносинах США,
ЄС, КНР та СОТ у більш чутливих секторах МЕВ; 5) можливі
наслідки виходу США із СОТ.
Перехід до викладу основного матеріалу дослідження
вимагає звернення до наступних встановлених фактів: 1.Кількість
суперечок, порушених в СОТ до 2011 р. не відображає зростаючої
напруги в МЕВ. Швидше, це відображає зростаючий рівень
економічних зв’язків у всьому світі, розширення членства в СОТ
і те, що існувала певна довіра до системи вирішення проблем в
СОТ [11-13].
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2.Дослідження Фонду Бертельсманна (Bertelsmann Stiftung)
щодо добробуту у 1980-2016 рр. 180 країн світу, зокрема й 164х членів СОТ свідчить, що: 1) номінальний експорт для країн,
що не належать до СОТ, скоротився в середньому до 5,5%; 2) цей
показник зріс у середньому на 14% для тих держав, що є членами
організації; 3) СОТ особливо сприяла прибутковості економік
США (87 мільярдів доларів), КНР (86), Німеччина (66); 4) від
СОТ найбільше виграють країни з потужним виробництвом та
експортно-орієнтованою економікою; 5) Діє 67 угод, що регулюють
86% відносин в ряді секторів (метали, волокна, машини та
транспортного обладнання) і від яких виграють 38 країн (КНР,
ЄС, Японія, США виступають лідерами) і усунення дискримінації
в кризові епохи у цих 3- х секторах сприятиме розвитку. Угода
з цих трьох секторів, яка б скасовувала дискримінацію в кризові
епохи сприяла б розвитку 76 країнам, а вигоди від реформування
сягали б 1,5 трильйонів доларів (Рис. 2.- Бенефіціари угоди) [18;13]

7) протягом десятиліть Вашингтон визначав вектори вільної
торгівлі, включаючи створення СОТ у 1995 р.; 8) нині система
МЕП, закладена в середині XX ст., дає все менше позитивних
ефектів американській економіці (за підсумками 2017 р. торговий
дефіцит США виріс не тільки по відношенню до КНР (головного
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торгового партнера США), але і по відношенню до таких країн як
Мексика, Канада, Японія, Південна Корея і Німеччина); 9) стало
очевидно, що лібералізація МЕВ не стільки сприяє експансії
капіталу США на світові ринки, скільки відкриває ринок США
для іноземних конкурентів, роблячи вразливими цілі галузі
американської економіки; 10) США виступають найактивнішим
учасником системи СОТ: подано 124 скарги від США; США
виступають відповідачем у 155 справах. У 2002 р. адміністрацією
Дж. Буша-молодшого були введені мита на ввезення сталі в США
в розмірі від 8% до 30%, що викликало позови до СОТ з боку
Китаю, Бразилії, Японії, Південної Кореї, ЄС. І хоча ці дії США
були визнані такими, що суперечать нормам організації, а введені
мита скасовані, спроби отримати переваги не припинилися і у
період 2009-2017 рр. при президенті Бараку Обамі США внесли
до СОТ 25, а це більше, ніж будь-яка інша країна того періоду;
16 із них проти КНР (США виграли 7 справ СОТ проти КНР, в
тому числі тих, які оскаржували китайські субсидії для сільського
господарства і літаків та сталеві мита на імпорт; кілька інших
тривають. Адміністрація Дональда Трампа у 2017 р. денонсувала
угоди про транстихоокеанське партнерство. І станом на початок
2020 р. США брали участь у спорах з іншими країнами через СОТ
124 рази як позивач, 155 разів як відповідач та 155 разів у якості
третьої сторони; 6) економічна політика свідчила про початок
перегляду принципів, норм і механізмів СОТ та членства США
в СОТ [1-13].
В КНР добре розуміли вигоди від членства в СОТ і тому
для досягнення дипломатичної мети було мобілізовано значні
економічні та юридичні ресурси: 1) заявка КHР 1986 р. щодо
членства в GATT не була підтримана; 2) нова спроба 1998 р.
щодо членства в СОТ відбулася в контексті подолання ризиків
економічних реформ; 3) Пекін виконав свої обіцянки, знизивши
мита на імпортну продукцію в середньому з 15,3% до 9,8%,
започаткував сотні галузей для закордонних постачальників,
ухвалили понад три тисячі законів та інструкцій (зокрема, йшлося
і про закон про захист інтелектуальної власності); 4) у 2001 р.
Китай став 142 членом СОТ (результати: 1) в період 2002-2008 рр.
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показник зростання китайської економіки становив у середньому
11,4% на рік; станом на 2000 р. КНР була 7-мим експортером
у світі та восьмим імпортером); 5) нині КНР має відповісти на
численні скарги, антидемпінгові розслідування і штрафні мита;
6) у суперечці з ЄС щодо штрафного мита на китайське взуття
та гвинти СОТ двічі ставала на бік КНР; 7) на початку 2011
року Китай зазнав поразки в протистоянні таким скаржниками
як ЄС, США, Мексика (Арбітражний суд у Женеві визнав квоти
на експорт, введені КНР для дефіцитної сировини, як такі, що
суперечать міжнародній угоді про торгівлю); 8) частка КНР
в світовій торгівлі з часу вступу до СОТ зросла втричі (10,4%)
9) КНР залучили понад 700 млрд. дол. прямих інвестицій; 10)
іноземні підприємці відкрили в Китаї більше 1400 дослідницьких
центрів; 11) у 2013 р. КНР подав скаргу до СОТ щодо методів,
за допомогою яких США перевіряли експорт КНР на предмет
демпінгу (на застосовуваний США методу так званого zeroing
успішно скаржилися і інші країни); 12) СОТ у 2019 р. дозволила
КНР накладати на товари зі США «штрафні» мита обсягом 3,58
мільярда доларів щороку [12]; 13) зовнішня торгівля Китаю
на початку 2020 р. вперше скоротилася на 1% (що особливо
виразно виглядає в контексті двох років із двозначними темпами
зростання) 1/США, Китай і Німеччина [3-9]. Отже, підвищення
ролі КНР в світовій торгівлі явно не входить в коло інтересів
США і викликає протидію. Зокрема, у травні 2019 р. США
підвищили з 10 до 25% ставки ввізного мита на низку китайських
товарів річним обсягом імпорту у 200 млрд. дол. У відповідь
КНР також підвищила мита на продукцію зі США на загальну
суму річного імпорту 60 млрд. дол. Згодом Трамп розпорядився
розпочати процес розширення митних зборів на майже весь
імпорт товарів з КНР до США, яких поки що не стосувалися
попередні підвищення ставок ввізного мита. На початку серпня
2019 р. Трамп оголосив про запровадження додаткових 10% мит
на імпорт з КНР на суму 300 млрд. дол. вже з 1 вересня 2019 року.
Міністерство торгівлі КНР застерегло адміністрацію США від
подальшої ескалації торговельної війни і збільшення на 5% вже
запровадженого ввізного мита. Саме так Трамп відповів Пекіну
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на його кроки щодо введення підвищених ставок ввізного мита на
деякі групи американських товарів на загальну суму 75 млрд. дол.
Тож якщо раніше експорт в США китайських товарів на суму 250
млрд. дол. обкладалися 25% ввізним митом, то тепер ставки цього
мита зростають до 30%. Таке загострення економічних відносин
стурбувало Німеччину і Японію. Вповноважені особи обох країн
на зустрічі у 2019 р. проголосили про плани змін в СОТ. Для ФРН
зовнішня торгівля лишається надзвичайно потужним механізмом
розвитку, оскільки за загальними економічними інвестиціями
в НДДКР у 3% валового внутрішнього продукту у 2015 р.
Німеччина займає лише восьме місце в рейтингу країн ОЕСР.
Важливі конкуренти у світових технологічних змаганнях, такі як
Південна Корея, Японія або Скандинавські країни все ще значно
випереджають Німеччину. Провідною галуззю ФРН лишається
машинобудування. Санкції США проти Airbus позначаться на
німецькій інструментальній промисловості (штрафні тарифи в
розмірі 25%). Нові каральні тарифи на субсидії ЄС для виробника
літаків Airbus були прийняті СОТ під тиском СШA. Нині в СОТ
європейські дипломати стверджують про те, що американський
конкурент Airbus Boeing також користується державними
субсидіями. Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus
у Європі та, з іншого, - для авіабудівника Boeing у США, триває з
2004 р. Дипломати США стверджують, що європейські державні
субсидії для Airbus спричиняють США шкоду на суму в 11
млрд. дол. щорічно. У ЄC заявили про можливість дзеркальних
заходів при розширенні переліку штрафів мита на товари ЄС.
Раніше США вже заявляли, що планують підвищити тарифи на
літаки та продовольчі товари з Європи, зокрема на сир, вино,
оливкове масло, апельсини та морські продукти. Нині в СОТ
ухвалено рішення про те, що США попри правила та рішення
організації надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії. Це
рішення дозволяє ЄС вимагати у США відшкодування, оскільки
субсидії дозволяли американському авіабудівнику продавати свої
літаки дешевше, що завдавало шкоди європейському концерну
Airbus [1-5]. Факти свідчать, що увесь напрямок у торговельній
політиці США, на думку Інституту світової економіки Кіля
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(IfW), є помилковим і діє в рамках визначення «двостороння
неадекватність в багатосторонньому світі». Нині ЄС активно бере
участь у 42 суперечках в СОТ та 3 спорах у рамках угод про вільну
торгівлю (FTA) (у 26 з цих випадків ЄС є стороною, яка подає
скаргу). Ці випадки стосуються відносин ЄС із 14 країнами торгові
партнери в СОТ: Аргентина, Бразилія, Канада, Китай, Колумбія,
Індія, Філіппіни, Росія, Таїланд, Туреччина, США; відповідно
до FTA: Корея, Україна). Заходи врегулювання суперечок із
США продовжують представляти найбільшу проблему ЄС
[6]. В свою чергу США, готуючись до подальшого розгляду
таких справ, США протягом двох останніх років блокували
призначення суддів Апеляційного органу СОТ, до складу якого
загалом мають входити 7 фахівців. Нещодавно завершились
чотирирічні повноваження двох з тих арбітрів, які залишались.
Таким чином, Апеляційний орган СОТ більше не має кворуму
для ухвалення рішень. З 11 грудня 2019 року в СОТ порушена
система розгляду міжнародних торговельних спорів. Хоча розгляд
низки поточних важливих справ ще може бути завершений
суддями другої інстанції, повноваження яких закінчилися, існує
велика вірогідність, що блокування роботи Апеляційного органу
призведе до накопичення невирішених спорів, тобто тих, рішення
за якими оскаржуються. Це, в свою чергу, може призвести до
того, що держави перестануть дотримуватися правил організації,
оскільки загроза бути покараним за такі порушення буде
нівельована. В цих умовах зростає число бажаючих реформувати
СОТ. Нині СОТ не вдалося примусити Китай, Індію, Південну
Корею та ще сім інших держав «Великої двадцятки» визнати,
що вони є розвиненими країнами і не мають статусу країн, що
розвиваються і тим самим втратити преференції у торгівлі.
Претензії США полягають у тому, що: 1) арбітри Апеляційного
органу СОТ у суперечливих моментах підтримують торговельних
опонентів США; 2). цей орган СОТ перевищує повноваження; 3)
судді фактично створюють нові закони, які регулюють питання
торгівлі; 4) американська конституція забороняє іноземним
судам замінювати суди США; 5) спосіб, у який СОТ вираховує,
чи демпінгує країна-учасниця на зарубіжних ринках; 6) СОТ
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виплачує високі зарплати арбітрам; 7) задовгі часові рамками,
протягом яких відбувається розгляд справ. Останнім часом
ведуться активні дискусії щодо можливості подальшого виходу
США із СОТ [7-13].
Вищезгадане дозволяє підійти до певних висновків.
Регулювання в COT особливо чутливо чутливих до конкуренції
секторів торгівлі металами, машинами спеціального призначення
(80% світової торгівлі) може бути оформлене окремою угодою.
Можливо об’єднати ряд секторів у пакет реформ. З політичної
точки зору, питання про участь США в багатосторонньому режимі
міжнародної торгівлі, підтримка і розвиток якого є ключовою
метою СОТ, має важливий електоральний аспект, пов’язаний з
особливостями американського політичного ландшафту. Так,
протягом останніх десятиліть ідеї і принципи багатосторонньої
торгівлі послідовно відстоюються Демократичною партією США,
основу електорату якої складають середні верстви населення
США, які не мають високих доходів і, як правило, не володіють
власним бізнесом. Для цієї частини американського суспільства
членство США в СОТ несе безперечні вигоди, оскільки надає
можливість придбання різноманітних недорогих і досить якісних
товарів, вироблених як в розвинених країнах (Японія, Південна
Корея, Канада), так і в країнах, що розвиваються (Китай,
Мексика, В’єтнам). Таким чином, участь США в багатосторонніх
торговельних угодах дозволяє підтримувати рівень зростання
життєвих стандартів значної кількості американських громадян,
що підтримують Демократичну партію. Що стосується
Республіканської партії, до представників якої відноситься
діючий президент США, то найбільш впливовою частиною її
електорату є великі підприємці, які ведуть бізнес в «традиційних»
(добувна, обробна, автомобільна промисловість) галузях
економіки, найсильніше страждають від конкуренції з боку
іноземних виробників і несуть значні втрати через незахищеність
американського ринку. Для них двосторонній формат угод є
найбільш прийнятним, оскільки він дозволяє встановлювати
диференційовані умови взаємодії з різними торговими партнерами,
забезпечуючи більш ефективний захист інтересів національних
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виробників. Таким чином, дебати про збереження США членства в
СОТ виявляються частиною внутрішньополітичної міжпартійної
боротьби і в світлі президентської кампанії 2020 р. може
спричинити коригування політичних та економічних пріоритетів.
Якщо США вийдуть із СОТ, то кожен член СОТ матиме змогу,
згідно з МЕП, дискримінувати американські товари та послуги у
разі відсутності угоди про вільну торгівлю з США.
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ВПЛИВ «НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ»
ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІЙН
НА МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
Актуальність теми обумовлена тим, що з другого
десятиріччя ХХІ ст. у світовій економіці спостерігається
загальний тренд щодо відмови країн-лідерів від політики
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«відкритості» та перехід до «неопротекціонізму», що передбачає
захист національних ринків та товаровиробників, у т.ч. ведення
торговельних війн. Ці процеси супроводжують так звані «хвилі
глобалізації», тісно пов’язані з періодичними економічними
кризами, що відбуваються як на рівні національної, так і світової
економіки. Період «неопротекціонізму» спостерігався у світовій
економіці напередодні І та ІІ Світової війни. Після ІІ Світової
війни, в період пожвавлення світової економіки, спостерігався
масовий перехід країн світу до політики «відкритості».
Завдання статті: здійснити теоретичне обгрунтування
сутності процесів «відкритість» економіки, «неопротекціонізм»,
«торговельні війни» що має вагоме науково-методологічне
та практичне значення, оскільки дозволяє висвітлити зв’язок
цих процесів з циклічними коливаннями світової економіки та
розвитком періодичних циклів світових економічних криз.
Положення наукової новизни роботи полягають у
обґрунтуванні системного зв’язку між «неопротекціонізмом»
та торговельними війнами; у визначенні періодичності «хвиль»
переходу країн від «відкритості» національної економіки до
«неопротекціонізму», що тісно корелюються з циклічними
світовими економічними кризами та з «хвилями глобалізації».
Глобалізація традиційно ототожнюється з «відкритістю»
економіки країн у світовому економічному просторі. Починаючи
з 70-х років ХХ ст, з початком розвитку глобалізаційних процесів,
у світовій економіці домінувала концепція переходу всіх країн
– учасників глобалізації до «відкритої економіки». Відкрита
економіка – це економіка, в процесі розвитку якої всі суб’єкти
міжнародних економічних відносин без обмежень можуть
здійснювати операції на міжнародному ринку товарів, послуг,
ресурсів, капіталів та інших ринках факторів виробництва.
Основна ідея «відкритої економіки» – «вільний рух ресурсів,
доходів та капіталів, вільне переміщення робочої сили». В умовах
«класичної» глобалізації (з 70-х років ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
всі країни світу приймали активну участь у міжнародному поділі
праці, мали свободу вибору стратегій конкурентної поведінки
на світових ринках. В умовах відкритої економіки країни світу
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активно долучалися до всіх форм міжнародних економічних
відносин, а саме до зовнішньої торгівлі; міжнародного науковотехнічного співробітництва та обміну технологіями; брали
участь у міжнародній інвестиційній діяльності, проявом
чого є «вивіз капіталу», спеціалізація та кооперування
виробництва; долучалися до міжнародної міграції робочої
сили; міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносин
[1]. Економічну діяльність країн у різних сферах та секторах
світового господарства регулювали міжнародні економічні
та фінансові організації, застосовуючи такі стандартні
управлінські та економічні механізми як: ліцензування,
податкові та митні важелі, технічну допомогу та гранти,
дозволи, цільові програми, консультації та моніторинг, контроль
та впровадження уніфікованих штрафних санкцій щодо країн,
які порушували правила «відкритості» національних економік,
створювали штучні бар’єри для входження іноземних суб’єктів
господарювання на ринки країн та галузеві світові ринки.
На початку 70-х років переваги «відкритості» відчували,
переважно, розвинуті країни світу: США, ЕС, Канада,
Японія. Натомість, країни, що розвивалися (Китай, Сінгапур,
Тайвань, Південна Корея, Індія та ін.) досить швидко почали
використовувати «відкритість» світової економіки на свою
користь, нарощуючи експорт дешевих та трудомістких за
технологією виробництва товарів, користуючись перевагами
низької оплати праці національних товаровиробників.
Поступово, нові країни-лідери світового розвитку (у т.ч.
«Азійські тигри») за допомогою цільової державної економічної
політики почали розвивати вільні економічні зони, технологічні
парки та технополіси, залучати до країни іноземні інвестиції
та створювати на цій основі національне високотехнологічне
виробництво (машинобудування, енергетику, ІТ та цифрові
технології, виробляти інноваційну продукцію). Наслідком
цього стає стрімке зростання експорту готових товарів з
високим вмістом доданої вартості країн – нових лідерів світової
економіки. Отримавши конкурентні переваги, ці країни стають
палкими прихильниками ідеї «відкритості» світової економіки.
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На рівень відкритості національної економіки традиційно
впливає спеціалізація галузевої структури виробництва. Як
свідчить світова практика, чим більшою у структурі промислового
виробництва країни є питома вага традиційних галузей нижчого
технологічного укладу (гірничодобувна промисловість, металургія,
хімія, вугільна енергетика, сільське господарство), тим глибшим
є рівень залучення країни у систему міжнародного поділу праці,
і, відповідно, вищими є показники відкритості її національної
економіки. Показником співвідношення експорт-імпорт є платіжний
баланс країни. У ХХ ст. всі ринкові країни, що розвивалися,
економіка яких спеціалізувалася на виробництві сировини та
напівфабрикатів, на аграрному експорті – дотримувалися стратегії
«відкритості» національної економіки та були експортозалежними.
«Відкритість» національної економіки не слід трактувати
спрощено, адже на практиці ситуації щодо абсолютної відкритості
не існує у жодній країні світу. Кожна національна економіка, у т.
ч. і відкрита, прагне забезпечити економічну безпеку та захистити
національні економічні інтереси, мінімізувати ризики та небезпеки
від впливу дії несприятливих внутрішніх та зовнішніх факторів.
Неконтрольована державою «відкритість» національної економіки
формує реальні загрози національній економічній безпеці. Саме
тому у світовій практиці переважна більшість країн світу орієнтована
на «розумний протекціонізм», «імпортозаміщення», «критичний
імпорт». «Розумний протекціонізм» передбачає державне
регулювання зовнішньоторговельних відносин, запровадження
як тарифних, так і нетарифних методів регулювання. Державна
політика «імпортозаміщення» регулює «розумну відкритість»,
спрямована на підтримку національних товаровиробників за
допомогою дотацій, субсидій, цільових державних замовлень та
укладання державних контрактів, впровадження проектів на засадах
ДПП (державно-приватного партнерства). Статтями «критичного
імпорту» для більшості країн, як правило є: енергоносії, продукти
харчування, фармацевтика та ті товари, які не виробляє національна
економіка. «Критичний імпорт» тісно пов’язаний із забезпеченням
національної економічної безпеки і перебуває у полі зору вищих
органів влади країни.
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Ступінь відкритості національної економіки визначається за
допомогою системи макроекономічних показників з наступним їх
зіставленням. Найчастіше, як критерій відкритості національної
економіки використовують показник частки експорту у ВВП
країни – «коефіцієнт експортної відкритості». За критеріями
Світового банку, до вищої групи відкритості («відкрита
економіка») належать економіки з коефіцієнтом більше ніж
35 % частки експорту у ВВП країни, у групу «досить відкрита
економіка» – входять економіки з коефіцієнтом від 25 до 35 %
частки експорту у ВВП країни, до групи «помірковано відкрита
економіка» – належить економіка з коефіцієнтом від 10 до 25 %
частки експорту у ВВП країни, у нижчу групу «відносно закрита
економіка» – входять економіки країн з коефіцієнтом менше 10
% частки експорту у ВВП країни [2]. Частка експорту у ВВП не є
єдиним індикатором відкритості національної економіки країни.
Для виміру ступеня відкритості економіки у «Звітах світового
розвитку» застосовують:
показники, що характеризують активність країни у
світовій торгівлі: коефіцієнт внутрішньогалузевої міжнародної
спеціалізації; зовнішньоторговельна, експортна та імпортна
квоти; структура експорту та структура імпорту; порівняння
співвідношення частки країни у світовому виробництві ВВП
(ВНП) та її частки у світовій торгівлі;
показники вивозу капіталу (міжнародного руху
капіталів): обсяг закордонних інвестицій (активів) даної країни
та його співвідношення з національним багатством країни;
співвідношення обсягу прямих закордонних інвестицій країни з
обсягом прямих іноземних інвестицій, що надійшли до економіки
країни; обсяг зовнішнього боргу країни та його співвідношення із
ВВП (ВНП) [3].
На практиці, дотримання країною курсу економічної
політики на «відкритість» національної економіки відбувалося
тоді, коли країна могла максимально використати різноманітні
форми світогосподарських зв’язків та отримати переваги від
вільної зовнішньої торгівлі. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ
ст. «відкритість» економіки стає офіційною політикою тих
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країн, які мали переваги у виробництві конкурентоспроможних
високотехнологічних товарів, товарів з високим вмістом
доданої вартості, що забезпечувало позитивний платіжний
баланс та стабільну валютну виручку, сприяло конвертованості
національної валюти, стабільності валютно-фінансової системи
країни. Серед лідерів відкритості національної економіки у перше
десятиріччя ХХІ ст. були розвинені країни світу – США, ЄС,
Канада, Японія, а також економіки тих країн, які стали новими
лідерами «постіндустріального розвитку»: Китай, Сінгапур,
Південна Корея, Індія та ін. [2].
Друга група країн, економіка яких теж була відкритою,
належали до країн з деформованою структурою національного
виробництва, з домінуванням сировинної та напівфабрикатної
організації виробництва. До групи цих країн належали так
звані «бананові республіки» (що спеціалізуються на експорті
моноструктурного аграрного виробництва), а також країни,
економіка яких характеризується старим технологічним укладом
середини ХХ ст., і які виробляють та експортують товари з
низьким вмістом доданої вартості.
Розвиток відкритої економіки тісно корелюється із
необхідністю дотримання національної економічної безпеки
країни. За умови дотримання національної економічної безпеки
відкритість економіки та входження країни у світогосподарські
процеси приносить вагомі переваги: зростає продуктивність
праці; прискорюється науково-технічний прогрес; відбувається
структурно-інноваційна перебудова економіки; розвивається
малий та середній бізнес, активізується підприємництво на
внутрішньому ринку країни; країна долучається до формування
міжнародних «ланцюгів створення доданої вартості», бере активну
участь у системі міжнародного поділу праці та кооперації. Поряд
з цим, відкритість національної економіки містить у собі і певні
ризики та загрози. До ризиків впливу відкритості на розвиток
національної економіки належать:
ризики потрапити під ембарго, антидемпінгові
розслідування, що «перекриває» експорт;
ризики зростання політичного тиску та політичної
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залежності країни від економічних партнерів, особливо – від
постачальників «критичного імпорту» (нафта, природний газ);
ризики впливу хаотичних коливань цінової
кон’юнктури на світових ринках сировини та природних ресурсів;
ризики агресивної конкурентної поведінки та її руйнівні
наслідки (найгіршим наслідком може стати повне знищення,
банкрутство національного бізнесу у тій сфері господарювання,
яку захоплюють іноземні конкуренти з метою замінити національне
виробництво імпортом);
ризики експорту національних природних ресурсів
за демпінговими цінами, знищення невідновлюваних природних
ресурсів (вирубка лісів), «відтік мізків» з країни;
нарощування інформаційної експансії на зовнішніх
ринках з метою дискредитації інвестиційного середовища країни,
відтік інвестицій (особливо – «коротких» інвестицій);
ризики набуття країною статусу «сировинного» додатку
до економіки розвинутих країн світу;
ризики настання фінансової, боргової та технікотехнологічної залежності національної економіки країни від інших
(як правило – економічно розвинених) країн світу;
ризики підпасти під «зовнішнє управління» та втратити
економічний суверенітет у прийнятті державних рішень [2].
Починаючи з 2015 р., після набуття Китаєм та іншими
новими лідерами світового економічного розвитку значних
переваг у зростанні експорту на світові ринки, серед вищого
керівництва розвинутих країн світу (США, Великобританія)
все частіше лунала критика політики «відкритості» та заклики
щодо впровадження політики «неопротекціонізму». Політичним
наслідком переходу до «неопротекціонізму» для ЄС став
«brexit» Великобританії, а для США – вихід з проекту угоди про
«Транстихоокеанське партнерство» (ТТП), що мала об’єднати
спільним ринком одинадцять країн тихоокеанського регіону [3].
Дотримуючись політики «неопротекціонізму», з 2015 р.
США розпочинають торговельні війни та суттєво підвищують
митні збори на імпорт. Метою цього є захист національних
економічних інтересів американських товаровиробників,
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прагнення сконцентрувати зусилля на структурній перебудові
американської економіки, інвестувати кошти у розбудову
внутрішніх американських інфраструктурних об’єктів –
енергетичне, дорожнє будівництво, розбудова інфраструктури
ІТ-сфери; повернення американських капіталів та виробництва
з країн із дешевою робочою силою та низькою оплатою праці
до США. Особливу увагу у США приділяють фінансовій та
політично-лоббістській підтримці американських ТНК, які
працюють у сфері видобутку сланцевого газу. Адже «сланцева
революція» забезпечила вагомі надходження до бюджету США
за рахунок експорту американського скрапленого газу, у т.ч. на
ринки країн ЄС. Американський «неопротекціонізм» у нафтовій
галузі вступив у протиріччя з економічними інтересами ОПЕК+,
що логічно призвело до початку нафтової «торговельної війни».
Так, у квітні 2020 р. РФ заявила, що виходить з угоди ОПЕК+ та
знімає з себе зобов’язання щодо обмежень у видобутку нафти.
Наслідком стало стрімке падіння світових цін на нафту (на 70
% за перший квартал 2020 р., порівняно з початком року). На
1.04.2020 ф’ючерси на нафту марки Brent котирувалися за 25,41
дол. США за баррель, а WTI – за 20,11 дол. США за баррель (що
є найнижчим показником з 2002 р., хоча ще у березні 2019 р. ціна
бареля нафти була 61,07 дол. США) [4]. За прогнозами, якщо
нової угоди про обсяги видобутку нафти між країнами не буде
укладено, очікується подальше падіння цін на нафту (до 20 дол.
США за барель та нижче). Для країни, яка програє у торговельній
війні, починається низка банкрутств фірм та масове безробіття.
В умовах загострення світової економічної кризи та масової
зупинки виробництва внаслідок введення карантину в країнах,
що потерпають від CV («короновірусу»), попит на нафту та на
інші енергоресурси продовжує знижуватися, що лише активізує
нафтову «торговельну війну». Кожна із сторін «торговельної
війни» (США, країни ОПЕК, РФ) прагне до контролю за світовим
ринком нафтопродуктів. Слід припустити, що завершення
цієї «торговельної війни» призведе до нової картельної угоди,
встановлення більш жорсткого контролю та регулювання
світового ринку нафти, що з часом призведе до нової «хвилі»
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зростання та встановлення монопольно-високих цін. Торговельна
війна є одним з важливих елементів «неопротекціонізму».
Перехід країни до «неопротекціонізму» забезпечує їй лише
позитивний короткостроковий ефект у вигляді економічного
зростання, збільшення зайнятості та зменшення безробіття,
зростання ВВП, але у довгостроковому часовому періоді
«неопротекціонізм» призводить до «відгороджування» країни
від світових економічних процесів, що обумовлює відставання
національної економіки у розвитку. Зокрема, йдеться про те,
що «неопротекціонізм» гальмує розвиток сфери міжнародного
науково-технічного співробітництва та перехід країн до нового
технологічного укладу «Індустрії 4.0», розвитку NBIC-технологій
та цифрової економіки.
«Неопротекціонізм», насамперед, впливає на сферу
міжнародної торгівлі. Переважна більшість країн світу є членами
СОТ. У 2020 р. гостро постає питання щодо співвідношення умов
членства країни у СОТ з її одночасною участю в угодах ЗВТ з
іншими країнами світу (у випадку для України це ЗВТ+ з країнами
ЄС). До функцій СОТ традиційно відноситься нагляд за станом
світової торгівлі, надання консультацій з питань управління у галузі
міжнародної торгівлі, впровадження уніфікованих механізмів
врегулювання міжнародних торговельних суперечок; розробка
та прийняття світових стандартів торгівлі; наднаціональний
нагляд за торговельною політикою країн – членів СОТ; спільне
вирішення суперечок, що виникають в процесі міжнародної
торгівлі. СОТ традиційно використовує уніфіковані інструменти
регулювання міжнародної торгівлі, у т. ч.: інструменти, які
передбачають застосування заходів регулювання при перетині
товаром митного кордону (та в умовах транскордонної торгівлі);
інструменти, які стосуються функціонування внутрішнього ринку
країни в цілому, але які не обмежують доступ іноземних товарів
на внутрішній ринок країни; інструменти, які використовуються
для покращення умов доступу національних товарів на іноземні
ринки. Йдеться і про так звані «заходи у відповідь», які не мають
на меті стратегічно обмежити доступ імпорту на національний
ринок, але є дієвим засобом «тиску» на партнерів для скасування
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аналогічних обмежень, що вводяться для захисту національного
ринку на короткостроковому часовому періоді. Серед обмежень
зовнішньої торгівлі, дозволених СОТ: тарифні заходи (мита,
митно-тарифні обмеження) та нетарифні обмеження. Серед
нетарифних обмежень особливо дієвими є технічні бар’єри
у торгівлі, субсидії і компенсаційні заходи, впровадження
санітарних та фітосанітарних заходів, процедури ліцензування
імпорту, квоти. Квоти є різновидом зовнішньоекономічного
нетарифного регулювання. Квоти – це прямий адміністративний
метод
управління,
що
безпосередньо
впливає
на
зовнішньоекономічну діяльність суб’єкта господарювання
(обмежуючи його доступ на національний ринок). Нетарифне
регулювання у світі ототожнюють із неопротекціоністськими
заходами [4]. Особливістю нетарифних обмежень є те, що вони
застосовуються органами державної влади кожної окремо взятої
країни; використовуються для чітко визначеної (обмеженої) групи
товарів і тільки на певний період. Квоти призначені для вирішення
чітких завдань обмеження присутності іноземних конкурентів, що
напряму впливає на захист економічних інтересів національних
товаровиробників, а отже – на національну економічну безпеку
країни.
Висновки. На початку другого десятиріччя ХХІ ст.
політика «неопротекціонізму» стає все більш популярною
серед розвинутих країн світу, які вважають, що за рахунок
обмежувальних заходів та захисту національного ринку від
іноземної конкуренції можливо розвивати внутрішній ринок
і забезпечити на цій основі економічне зростання. Найбільш
наочно «неопротекціонізм» проявляється у сфері міжнародної
торгівлі через введення тарифних та нетарифних обмежень. Якщо
високі митні тарифи та зростання митних ставок сприймається
членами СОТ негативно, то укладання між країнами дво- та
багатосторонніх угод ЗВТ та ЗВТ+, а також впровадження
нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі не
викликає принципових заперечень у світової спільноти. До
поширених методів нетарифного регулювання належить:
квотування (контингентування); добровільні обмеження експорту;
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експортні субсидії (що надаються урядами для «прихованої»
підтримки національних експортерів); демпінг та демпінгові
розслідування; діяльність міжнародних картелей та встановлення
картельних цін на експортні товари; запровадження економічних
санкцій (включно з ембарго); комбінація нетарифних обмежень.
«Торговельні війни» часто супроводжуються введенням жорстких
еколого-економічних бар’єрів, у т.ч. для харчових продуктів
та для сировини, для товарів масового вжитку, що мають бути
екологічно безпечні, а їх виробництво – відповідати сталому
економічному розвитку.
Найчастіше, торговельні війни ставлять за мету боротьбу
країн за домінування на світових (та регіональних) енергетичних
ринках (видобуток нафти, природного та сланцевого газу); на
ринках сировини та продовольства, машинобудування та ВПК; у
галузях легкої промисловості та у сфері послуг (туризм, фінанси,
будівництво, інформація). В умовах «неопротекціонізму»
торговельні війни швидко поширюються на всі сфери світової
економіки, а їх логічним наслідком стає «обвал» курсу цінних
паперів на фондових ринках та «відтік» інвестицій з провідих
секторів національної та світової економіки, що породжує ризик
настання нової світової фінансово-економічної кризи.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ
СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Наша планета дедалі більше трансформується в
глобальну інформаційну мережу, яка впливає на всі сфери
життя суспільства. Активний розвиток інформаційних та
комунікаційних технологій є певним фундаментом для
правильного використання знань, і в результаті, прийняття
адекватних рішень для вдосконалення суспільного життя.
В умовах глобалізація світового
господарства в
розвинених країнах світу та в країнах, що розвиваються
відбувається інформатизація, що набуває широкого масштабу.
Пояснюються ці процеси широким зростанням досягнень
науки і техніки в галузі інформації, без якої вже неможливо
уявити сучасне життя. В добу постіндустріального суспільства
інформаційні технології відіграють головну роль у зростанні
людського капіталу країни.
Сфера інформаційних технологій не завжди займала таке
важливе місце, як зараз, і найцікавіше те, що відбулось це в
певному турбо-режимі, тобто настільки швидко, що опановувати
потрібно негайно. Інформатизація настільки швидко втілилась
і проникла в майже усі сфери діяльності, що стала одним з
головних драйверів світової економіки, проникаючи своєю
силою і трансформуючи на своєму шляху більшість галузей.
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Завершення індустріальної епохи та початок нової
доби інформаційного суспільства, що повністю трансформує
інформацію, створюючи певні ієрархії в технологічному,
політичному, економічному, міжетнічному та навіть у релігійному
житті країни, стають передумовою для виходу інформаційнокомунікаційних технологій на якісно новий рівень. Він дозволяє
без значних капітальних витрат вирішувати складні економічні
та інші завдання не лише на державному рівні, але й на рівні
окремих підприємств. Відбувається широка інформатизація
всіх сфер суспільства, що принципово змінює роль інформації
та інформаційно-комунікаційних технологій у соціальному
та економічному розвитку країни, від масштабів і якості
використання яких у професійній діяльності спеціалістів залежать
рівень економічного та соціального розвитку суспільства, його
інтеграція у глобальну світову економічну систему.
В умовах сьогодення всі країни світу намагаються
впровадити в життя процес інформатизації. Варто відмітити,
що відбуваються важливі зміни в сутності інформації, а саме,
комп’ютери стають основним механізмом діяльності, і розумова
праця стає найбажанішою і найпотрібнішою в суспільстві. З
удосконаленим форматом праці з’являється можливість отримати
додатковий час на особисті потреби [1].
За даними Інтернет асоціації України, в 2019 році кількість
регулярних користувачів всесвітньою мережею в Україні
становила 22,96 млн осіб або 71% населення країни, що на 7%
більше в порівнянні з показником 2018 року (63%). Також, 21 млн
користувачів мають інтернет вдома або 65% від усіх українців.
При цьому більшість користувачів – українці у віці від 25 до 44
років [2], (див. Рис. 1.).
Згідно «Концепції розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018-2020 роки» основними цілями
цифрового розвитку є:
–
прискорення економічного зростання та залучення
інвестицій;
–
трансформація
секторів
економіки
в
конкурентоспроможні та ефективні;
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–
технологічна та цифрова модернізація промисловості
та створення високотехнологічних виробництв;
–
доступність для громадян переваг та можливостей
цифрового світу;
–
реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових
індустрій та цифрового підприємництва [3].

Рис. 1. Динаміка проникнення Інтернету в Україні в 2004-2019рр., (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Інтернет асоціації України.

Але, варто відмітити що інформаційні технології
суспільства несуть в собі певні ризики. Недостатньою є все
ж таки довіра до комп’ютера. Машина передбачає роботу з
перевтіленням інформації на новий рівень, але все таки не є тією
самою первинною інформацією, тобто знаннями, отриманими в
процесі досліджень. В результаті довіра є частковою, а в деяких
випадках і повністю відсутньою.
Неправильно розроблена концепція інформатизації або її
недостатній динамізм впровадження можуть сприяти значним і
негативних змінам у всіх сферах життя країни. Якщо порівняти
промислово розвинені країни світу з країнами, що розвиваються,
то можна побачити, що вони першими запровадили комп’ютери і
засоби телекомунікації, передбачивши негативні зміни. Керівники
країн третього світу з тривогою придивляються до все більшого
відставання їх від розвинених країн, що здійснюють інформатизацію.
Таке відставання країн може привести до втрати осмислення ролі їх в
інформаційному співтоваристві. Зрозуміло, що у сфері інформатизації
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потрібні надзвичайні зусилля. Відставання в області інформаційних
і комунікаційних технологій може зашкодити розвитку країни.
Особливо це в найближчі роки стосуватиметься ринку праці.
Заглядаючи наперед, можна сказати, що деякі професії стануть
не актуальними, а згодом і взагалі втратять свою важливість. Для
прикладу можна коротко сказати про професійних водіїв. Ця професія
може стати не актуальною, бо в найближчі 2-3 роки стартуватимуть
безпілотні авто. Російська IT-компанія Яндекс запевняє, бо вже
активно проводить тестування цих комп’ютеризованих автомобілів
(безпілотних авто).
Ці автономні автомобілі, для яких організація SAE (Society of
Automotive Engineers- співтовариство автотранспортних інженерів)
визначила 6 рівнів класифікації, що роблять авто дуже зручним та легко
використовуваним на дорозі без людини. Але для цього йому потрібне
спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення (штучний
інтелект, камери, радар, лідар-сучасний модифікований радар).
Звідси витікають наступні проблеми:
По-перше, головною проблемою з автономними автомобілями
є складність та вартість їх технологій.
По-друге, для ринку праці це становитиме неминучі втрати,
адже професійних водіїв перевчити на іншу професію буде неможливо,
оскільки ці люди спеціалісти тільки цієї справи, і знайти роботу окрім
як водієм вони просто не зможуть [4].
У такому швидкому процесі інтеграції цифрових технологій
в суспільство, зайнятість буде невпинно скорочуватись, а люди
просто залишатимуться без роботи. Щоб якось мінімізувати ці
проблеми потрібно негайно реорганізувати систему праці в Україні, за
допомогою чи ліквідації певних напрямків, чи навпаки приєднанням
та поєднанням певних порядків, наказів, правил, з залученням
компетентних фахівців, щоб у найкоротші терміни отримати позитивні
результати.
В результаті виходить, що стрімке зростання кількості
користувачів і обсягу операцій у мережі Інтернет та розширення
систем електронної торгівлі, обумовлює грандіозні зміни в усій
системі світової економіки й вимагає ґрунтовного наукового
дослідження.
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В свою чергу такі поняття як інтернаціоналізація,
інтелектуалізація та інформатизація, які показують не тільки
позитивні, а й призводять до негативних наслідків, серед яких
ключовими є соціально-економічні, соціально-екологічні
та соціально-політичні, що за своїми масштабами сягають
неймовірних вимірів, все таки утворюють глобальне інформаційне
суспільство.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ЩОДО ПОДОЛАННЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ, СПРИЧИНЕНИХ COVID-19
Постановка проблеми в загальній формі і обґрунтування
її актуальності. Поширення коронавирусної інфекції змінює
наше життя. Карантин, введений з метою зупинити поширення
захворювання і врятувати людські життя, в той же час паралізує
ділову активність, що може привести до колапсу економіки і, як
наслідок, зубожіння людей.
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Спалах коронавирусной інфекції COVID-19 запустив три
макроекономічних імпульси – це глобальний удар по попиту,
глобальний удар по пропозицієї і нафтова війна, що збила ціни на
ринку до небачених мінімумів.
Такий потрійний удар по світовій економіці практично
гарантовано зробить 2020-й втраченим роком. Регулятори повинні
зробити все можливе, щоб впоратися з реальною глобальною
рецесією.
Формулювання новизни і наукові здобутки автора в порівнянні
з роботами попередників. На відміну від фінансової кризи 2008
року в цей раз не всі центральні банки готові гасити полум’я, що
розгорілося. Поки що банківські відсотки у всіх великих національних
економіках знаходяться на історично низьких відмітках. Тому
американський центральний банк перейшов до надання учасникам
ринку безпосередньо ліквідних коштів за допомогою угод РЕПО.
Спочатку реакція на кризу в Європі спантеличила нового головe
Європейського центрального банку Крістін Лагард і тим самим
спровокувала спекуляції на тему стійкості єврозони. Але з часом все
великі центральні банки за допомогою скоординованих інтервенцій
продемонстрували свою рішучість до протидії панічним настроям
на ринках. І життєво важливим питанням залишається принципова
можливість подолання коронакризи фінансово-політичними
засобами, що вирішальною мірою залежить від суті цієї кризи.
Формулювання основного завдання дослідження. Метою
даного дослідження є аналіз міжнародного досвіду центральних
банків різних країн щодо подолання негативних наслідків,
спричинених світовою пандемією коронавірусної хвороби,
визначення та систематизація характерних особливостей та
порівняння із діями вітчизняного центрального банку.
Короткий виклад розв’язання поставленого завдання.
Міжнародні фінансові інституції вже оголосили виділення фондів
на боротьбу з коронавірусом, його поширенням і наслідками:
1) Міжнародний валютний фонд – 50 млрд. дол. США, для
підтримати найбільш постраждалих країн і вразливих економік,
бідних країн і тим, які мають середній рівень доходу зі слабкими
системами охорони здоров’я;
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2) Світовий банк – 12 млрд. дол. США, задля ефективних
заходів у відповідь на коронавірус;
3) ще 10 млрд. дол. США виділять Міжнародний банк
реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку,
Міжнародна фінансова корпорація.
Тим часом центральні банки поспішають надати підтримку
в формі зниження ставок і вливань ліквідності. В тій чи іншій
мірі компаніям або фондам, які покладаєтюся на кредити, це
може допомогти за рахунок зменшення майбутніх витрат на
фінансування. Але це не працює з цінами на акції і на кредитні
активи; багато учасників ринку все одно продають активи, часто
дуже неліквідні, заради широкого делевереджингу.
У багатьох країнах банки оголосили платіжні канікули для
окремих підприємств, які постраждали в результаті кризи, і для
клієнтів, що мають іпотечні договори. Деякі з них дозволили
не платити основну суму разом з відсотками, а погашати тільки
відсотки по кредитах.
Такі дії правильні, але вони можуть стати випробуванням
на стійкість капіталу для деяких банків. Йдеться про менш
диверсифіковані відносно невеликі банки.
Європейський центральний банк пом’якшив вимоги до
капіталу європейських банків. Зокрема, запустив додаткові
програми антикризових операцій довгострокового рефінансування
банків центральним банком. Вони дозволяють банкам отримати
кошти на тривалий термін під низький відсоток під заставу своїх
активів.
Криза, викликана пандемією коронавірусу, вивела на
перший план важливість добре функціонуючих платіжних
послуг. Такі думки висловили Європейська банківська федерація
(EBF), Європейська асоціація кооперативних банків (EACB) і
Європейська група по заощадженнях і роздрібним банківським
операціям (ESBG).
Вказані організації провели останні кілька місяців,
складаючи прогноз для платіжного ринку ЄС на найближчі п’ять
років з урахуванням змін, викликаних зростаючими потребами
клієнтів, діями регуляторів, технологіями та інноваціями, а також
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посиленням конкуренції.
У підготовленому загальному документі «Payments Policy
for Europe: Direction for The Next Five Years» головним пріоритетом
названо розвиток миттєвих платежів по всій території ЄС.
Зокрема, наголошується на важливості зниження домінування
на ринку неєвропейських платіжних систем. Як наголошується в
звіті, залежність від таких гравців створює економічні, політичні
та операційні ризики, які можуть завдати шкоди європейській
економіці. У числі загроз банки також назвали зростаючий
глобальний інтерес BigTech-компаній до індустрії платежів.
Нагадаємо, в 2019 році близько 20 європейських банків
приступили до розробки загальноєвропейської платіжної
системи, яка повинна замінити американські платіжні системи
Visa і Mastercard. Розробка називається PEPSI (Pan-European
Payment System Initiative). Однак тепер її ініціатори зізнаються,
що зусилля по запуску платіжної системи потребують значних
інвестицій. Зважаючи на це банки просять політиків про
«конкретну підтримку» для досягнення поставлених цілей,
включаючи вирівнювання ігрового поля між банками і їх BigTechконкурентами. Це може спричинити надання рівного доступу
до NFC і біометричних зчитувачів, що надаються, в тому числі
компаніями Google і Apple, і взаємовигідного підходу до обміну
даними.
Також представники європейських банків відзначили,
що настав час скористатися всіма перевагами PSD2 (Payment
Services Directive 2), оскільки «відкриті платежі» означають
подальше розширення обміну даними, в тому числі за межами
індустрії фінансових послуг. Вони також підкреслили важливість
балансу діджиталізації і фінансової доступності, а також
наявності єдиного підходу до цифрових валют. У документі
підкреслюється, що платежі представляють важливість для
суверенітету Європейського союзу.
В цілому країни по-різному реагують на кризу. Більшість
вводять карантинні обмеження і припиняють економічну
активність.
Так, банк Англії знизив рівень ключової ставки з 0,75% річних
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до 0,25% річних. На гарантовані кредити середньому та малому
бізнесу виділено 1 млрд. фунтів стерлінгів. Держава оплачує
збори і відсотки по кредиту, а також дасть гарантію кредитору на
покриття 80% взятої суму. Сума кредиту може скласти до 5 млн
фунтів стерлінгів, але остаточний ліміт ще обговорюється [2].
Центробанк Англії буде скуповувати короткострокові
облігації великих компаній, які «роблять суттєвий внесок в
економіку Великобританії» – таким чином вони зможуть платити
зарплату і оплачувати послуги постачальників.
Процентні ставки для підприємств будуть утримуватися на
мінімальному докризовому рівні. Для компаній, які були закриті на
час пандемії, держава надасть безпроцентні позики строком до 12
місяців для відновлення бізнесу.
Німеччина надасть кредити через держбанк розвитку KfW
для підвищення ліквідності компаній навіть при високих ризиках
банкрутства підприємця. Німецький банк розвитку KfW надасть
до 500 млн євро компаніям, що постраждали від поширення
вірусу в вигляді порук та позик KfW для боротьби з проблемами з
ліквідністю. Працює програма, за якою держава компенсує до 80%
вартості кредитів бізнесу на час кризи.
Якщо ситуація буде погіршуватися, можливе збільшення
обсягів позик для бізнесу, а при критичній ситуації не виключається
тимчасова націоналізація стратегічно важливих підприємств
країни.
Центральний банк Швеції надає компаніям кредити на суму
до 500 млрд. шведських крон (19,2 млрд. дол. США).
Bpifrance (Франція) може виступати в якості поручителя
проблемної компанії при оформленні кредиту в звичайному банку.
Загальний обсяг гарантованих банківських кредитів для бізнесу до 300 млрд. євро, процентна ставка буде знижена [2].
Португалія оголосила про серію «надзвичайних заходів»,
спрямованих на надання допомоги бізнесу. Основним кроком
стане відкриття державної кредитної лінії в розмірі 3 млрд.
євро для фінансування підприємств, зокрема, в сферах туризму і
промисловості.
В Італії самозайняті і фрілансери з іпотекою можуть
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призупинити виплати на термін до 18 місяців, якщо можуть
довести, що їхні доходи впали на третину і більше. Державний
інвестиційний банк надаватиме кредити для поліпшення
ліквідності малого і середнього бізнесу. Держава гарантує
отримання кредитів підприємцям розміром до 5 млн.євро.
Іспанія виділить 100 млрд. євро підприємствам в формі
гарантованих кредитів. Державному кредитору Instituto de
Credito Oficial надані додаткові кошти для видачі кредитів
компаніям і фрілансерам в найбільш постраждалих секторах
економіки, включаючи туризм і транспорт.
Ірландія надасть гарантовані кредити на суму до 1 млн
євро терміном до 7 років і компенсує банкам 80% виданого
капіталу в разі банкрутства компанії. Запусзаються спеціальні
кредити для мікропідприємств. Ірландська стратегічна
банківська корпорація почне видавати кредити на суму до 1,5
млн.євро [2].
Банк Ізраїлю пом’якшив умови видачі позик і дозволив
приватним банкам збільшувати рамки рамки кредиту. Введена
тимчасова заборона на обмеження операцій на рахунках в разі
повернення чеків.
Вірменія надасть малому бізнесу полегшені кредити на
суми 2,5-50 млн. драмів. Влада Вірменії запропонує малому
бізнесу безпрецедентний полегшений порядок кредитування
на суму від 2,5 млн драмів до 50 млн. драмів ( 5-100 тис. дол.
США) [3].
В США компанії, в яких не більше 500 співробітників,
можуть отримати умовно безповоротні кредити (при яких
кредитор відмовляється від повернення грошей при виконанні
певних умов) на суму до 10 млн. дол. США для безперебійних
виплат працівникам. Допомога по безробіттю буде продовжена
до кінця 2020 року. Виділено кредитів загальним обсягом
близько
208 млрд. дол. США авіакомпаніям та іншим
галузям промисловості. Підприємства малого бізнесу можуть
отримати кредит в розмірі до 2 млн. дол. США за зниженими
відсотковими ставками для збереження ліквідності бізнесу [2].
Банки Узбекистану видаватимуть поновлювані кредити для
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підтримки приватного сектора до 30 трлн сумів ( 3,16 млрд. дол.
США). Крім цього, в рамках боротьби з економічними наслідками
поширення коронавирусной інфекції банки дадуть відстрочки на
суму близько 5 трлн сумів ( 526 млн. дол. США) за кредитами
для туристичних, готельних, транспортно-логістичних компаній,
а також для приватних освітніх організацій, підприємств
громадського харчування і т. д. [3]
Українські банки, слідуючи світовому тренду, також
проявляють соціальну активність, влаштовуючи «кредитні
канікули» своїм клієнтам. Можна говорити про певні зміцнення
основ соціальної відповідальності в українському бізнесі,
зокрема, в банківському секторі.
Така практика має і прагматичну сторону, причому від
цього виграють всі – банки зберігають клієнтів і не нарощують
«погані» кредити, а клієнти можуть спокійніше пережити складні
часи.
Уже в день старту карантину, 12 березня 2020 року,
Національний банк України запропонував фінустановам
і громадянам на час епідемії відмовитися від готівкового
грошового обігу і перейти на безготівковий. Тим, хто все ж
змушений контактувати з паперовими купюрами, рекомендували
уважно стежити за особистою гігієною і проводити дезінфекцію
платіжних карт, мобільних телефонів і інших технічних засобів,
за допомогою яких здійснювалися безготівкові платежі. Нарешті,
регулятор подав приклад, заявивши про введення двотижневого
карантину для банкнот, які вони отримують від банків. Наступні
рекомендації НБУ видав 17 березня, закликавши банки
забезпечити доступ українців до послуг, знизити тарифи для
використання безготівкових розрахунків та вести пропаганду
цього способу розрахунку серед населення [4].
В Україні вже близько 30 банків оголосили про надання
кредитних канікул своїм клієнтам.
Лідерами в сфері споживчого кредитування в Україні є
«ПриватБанк» та «Альфа-Банк Україна».
Державний «ПриватБанк» оголосив «кредитні канікули».
Вони призначені для клієнтів малого та середнього бізнесу і
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підприємців з 1 березня до кінця травня. Канікули введені як
по кредитах без простроченої заборгованості, так і по кредитах,
що не були погашені вчасно. Вимога обов’язкового щомісячного
обнулення лімітів перенесено на кінець травня поточного року.
ПриватБанк виступив із заявою про те, що в нинішніх
економічних умовах, викликаних наслідками пандемії, продовжує
підтримку малого і середнього бізнесу за допомогою електронної
інфраструктури обслуговування, сервісів Приват24 і цільових
кредитних програм. Підприємці продовжать отримувати
фінансування за програмами лізингу та програмою «Доступні
кредити 5-7-9%», крім обладнання, а також бізнес-іпотеки,
інвестиційних кредитів під заставу нерухомості і транспорту, за
програмами «АгроКУБ» і «КУБ під заставу».
Ще один державний банк – «Ощадбанк» – надає «кредитні
канікули» своїм клієнтам з числа мікро- та малого бізнесу.
Підприємці зможуть скористатися відстрочкою платежів по тілу
кредиту до трьох місяців за кредитами в формі невідновлюваної
кредитної лінії та термінового кредиту.
Незважаючи на невизначеність економічної ситуації, в
Україні продовжується кредитування малого і середнього бізнесу,
зокрема представників агробізнесу, фармацевтики, харчової
промисловості та рітейлу.
Звичайно, що вказані лише два банки для прикладу - і це
далеко неповний перелік фінустанов, які вирішили полегшити
життя простим українцям, і, будемо сподіватися, він буде
розширюватися.
В розрізі даного дослідження заслуговує уваги аналітичний
огляд, розроблений Growford Institute «Монетарна влада і
подолання коронакризи. Як реалізувати антикризову політику
НБУ» [1]. Даний документ містить глибокі інсайти процесів
світової фінансової кризи й містить рекомендації щодо дій
України в глобальному контексті. Зокрема, велику увагу приділено
відновленню монетарного суверенітету України.
Висновки. Центральні банки послаблюють монетарну
політику і підтримують ліквідність в економіці, уряди вводять
регуляторні та податкові канікули, і направляють пряму
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фінансову підтримку малому та середньому бізнесу, а також тим,
хто залишився без роботи.
Однак для більшої ефективності варто було б відмовитися
від податкових канікул на активи – нерухомість і землю, і
продовжити податкові канікули на оплату праці, прибуток і
торгівлю. Також варто збільшити і зробити пряму підтримку
людям і сфокусуватися на тих, хто втратив робочі місця. Серед
головних постраждалих - малий і середній бізнес, особливо,
зайнятий в сфері послуг. У багатьох, в першу чергу, дрібних
підприємств, немає навіть тонкої подушки безпеки, а тому вони
або відправляють у неоплачувану відпустку співробітників, або
просто їх звільняють, а самі часто закриваються.
Після завершення карантину ділове життя активізується,
але поки незрозуміло, коли це може статися. У будь-якому
випадку, карантин, а також рецесія, яка де-факто вже настала,
призведе до закриття, а то і банкрутства багатьох бізнесів. Значна
частина цих підприємств, очевидно, як і тих, що поки залишаться
на плаву, в колишні роки брали кредити. Нинішня ситуація
суттєво ускладнює, а для багатьох - робить неможливими виплати
за позиками. Це тягне за собою нарахування пені та штрафів, що
ще більше посилить проблему.
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РОЗВИТОК ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВА
В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
СТАЛИМ РОЗВИТКОМ
Актуальність. Завдання створення ефективної системи
глобального управління світовим господарством, забезпечення
сталого розвитку та задоволення глобальних потреб людства
стає все більш актуальним в умовах посилення глобалізації. Крім
того, значну частину сучасних глобальних викликів та загроз не
можна подолати тільки зусиллями публічного сектору. Активне
залучення приватного сектору на партнерських засадах є одним
з можливих варіантів розв’язання цього завдання та є порівняно
новим явищем, що потребує ретельного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема
глобального управління та глобального економічного розвитку
знайшла теоретико-методологічний аналіз в роботах багатьох
визнаних зарубіжних вчених, зокрема лауреатів Нобелівської
премії П.Кругмана Л.Клайна, Дж.Стігліца, Дж.Тобіна,
відомих вітчизняних дослідників Д.Базилевича, О.Білоруса,
А.Гальчинського, Д.Лук’яненка, Ю.Пахомова, В.Сіденка,
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Н.Татаренко, А.Філіпенка та ін. Питання залучення приватного
сектору до процесу глобального управління світовою
економікою та забезпечення сталого розвитком розглядаються
в працях Л.Андонової, К.Бекстренда, Ф.Бірмана, О.Відерберга,
І.Запатріної, М.Іванова, С.Кампе, А.Мерт, П.Паттберга,
М.Шоферхоффа, С.Чана та ін.
Наукова новизна і авторські здобутки. В рамках даної
роботи отримало подальший розвиток засади діяльності публічноприватних партнерств на транснаціональному рівні та шляхи
підвищення ефективності глобального управління процесом
сталого розвитку в результаті взаємодії приватного та публічного
секторів.
Метою наукової роботи є дослідження розвитку публічноприватного партнерства на транснаціональному рівні в рамках
вирішення проблематики глобального управління сталим
розвитком.
Виклад основного матеріалу. Розвиток публічноприватного партнерства на транснаціональному рівні виражає
сучасну тенденцію до реконфігурації влади в світовій політиці та
тісно пов’язано з переосмисленням ролі публічного и приватного
секторів. Подібні публічно-приватне партнерства розглядаються
як сучасна форма глобального управління, яка може краще
підходити для надання глобальних суспільних благ та вирішення
інших завдань, які постають перед людством [8; 9].
Глобальне управління - система інститутів, принципів,
політичних та правових норм, поведінкових стандартів, якими
визначається регулювання проблем транснаціонального та
глобального характеру. Таке регулювання здійснюється за
допомогою взаємодії держав (перш за все, через утворені ними
багатосторонні структури та механізми), а також недержавних
суб’єктів міжнародної життя [3: 7]. За допомогою глобального
управління намагаються знайти відповідну політичну відповідь
для вирішення глобальних проблем людства [1; 3; 14].
Ідея «глобального управління» з початку була науковополітичною концепцією, що передбачала спільне вироблення та
проведення узгодженої стратегії світового розвитку, орієнтованого
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на поступовий перехід від конфронтації до раціонального вирішення
наявних глобальних проблем, з акцентом на єдність людства перед
глобальними загрозами, в першу чергу – екологічними [11]. В
новому тисячолітті глобальне управління зазнало значної еволюції
у всіх його аспектах - кола учасників, цілей, ідеології, діапазону і
змістом вирішуваних завдань, а також його інститутів.
Основні проблеми існуючої системи глобального управління:
•
неефективні багатосторонні міжурядові договори, а, в
певних сферах, безрезультатність міжурядових переговорів,
•
надмірний бюрократизм міжнародних організацій,
•
неефективне співробітництво в галузі глобального
розвитку суспільства,
•
егоцентрична державна політика,
•
корумпованість політичної еліти [10: 2].
Модель управління глобального управління, в рамках якої
кілька країн, які перебували на вершині світової економічної
піраміди, запрошували інші країни до участі, практично не
поступаючись своїх контрольних повноважень, стала домінуючою
парадигмою післявоєнної епохи. Проте, така «індивідуалістська
концепція глобального розвитку» є нераціональною та призводить
до розбалансування світового розвитку [5: 111].
Тенденції останніх десятирічь призвели до того, що, в даний
час, в сфері глобального управління світовими економічними
процесами, все більшої популярності отримує змішана модель
управління, що представляє собою майданчик для взаємодії
основних стейкхолдерів: держав, міжнародних міжурядових
організацій (в тому числі регіональних організацій та двосторонніх
агентств), транснаціональних корпорацій і неурядових
організацій. Це «руйнує монополію влади і концентрацію її на
державному та міждержавному рівнях, створює альтернативні
канали інформації і тим самим ніби готує народження структур
глобального громадянського суспільства» [4]. В рамках цього
відбуваються два фундаментальних зрушення в міжнародній
системі управління: від «національного» до «глобального»
(глобальних проблем, ризиків, можливостей, благ, інтересів) і від
«політик урядів» до «відповідального управління стейкхолдерами»,
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що включає в себе процеси децентралізації, активного залучення
приватного сектора (як корпорацій, так і громадських об’єднань) та
делегування їм відповідних повноважень. Як прибуткові організації,
так і громадянське суспільство, які раніше розглядалися як виконавці
встановлених правил та норм, все більше залучаються до розробки та
запровадження правил.
Для розуміння причин розвитку публічного-приватного
партнерства на глобальному рівні важно дослідити рушійні
сили Наприклад, зацікавленість Організації Об’єднаних Націй у
глобальному партнерстві з приватним сектором, на наш погляд, можна
пояснити наступними основними факторами.
1. Розуміння того, що публічний сектор не може одноосібно
забезпечити досягнення сталого розвитку.
2. Залучення приватного сектору до справ ООН сприятиме
зростанню підтримки серед різних впливових груп, зростанню впливу
та легітимності ООН.
3. Публічно-приватні партнерства відповідають політиці
«третьої сторони», яка розглядає ТНК як стейкхолдерів ООН, а тому
може використовувати підтримку приватного сектору для своєї роботи.
4. Як додаткові джерела фінансування для виконання ООН
своїх функцій та повноважень. Фінансова, матеріальна, технічна та
інша допомога з боку приватного сектору може дозволити ООН та її
агентствам покращити виконання своїх обов’язків.
В свою чергу, можна виділити наступні основні мотиваційні
чинники, які обумовлюють інтерес приватного сектору до партнерства
з міжнародними урядовими установами.
1. Посилення
практики
корпоративної
соціальної
відповідальності у відповідь на вимоги суспільства та з метою
підвищення конкурентоспроможності компаній у межах глобального
економічного простору.
2. Просування бренда, посилення глобального визнання,
поліпшення іміджу шляхом співробітництва з ООН.
3. Використання системи ООН, інших міжнародних
урядових організацій для отримання доступу до політиків, установ,
інформації тощо.
4. Підвищення впливу на світовій арені, що дає можливість

139

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

долучитися до процесів розробки, тлумачення та імплементації
глобальних правил, що регулюють торгівлю, стандарти охорони
здоров’я, екологічні стандарти, тощо.
На думку В. Кораб-Карпович, провідного західного вченогоглобаліста, в рамках глобального управління, публічно-приватні
партнерства можуть виконувати наступні функції: (1) мінімізації
одностороннього та потенційно згубного реагування на світові
проблеми окремих державних суб’єктів, що обумовлено їх
вузькими національними інтересами, (2) надання додаткових
ресурсів та забезпечення розподілу тягаря між публічним та
приватними суб’єктами, (3) розширення бази знань (наукових
та інших) публічних суб’єктів у різних питаннях управління; (4)
надання більшої легітимність процесу розробки глобальних правил
та вирішенню світових проблем [9].
В той же час, розвитку публічно-приватного партнерства
перешкоджає стурбованість тим, що такі партнерства можуть
бути малоефективними та відволікати ресурси урядових
організацій та установ. Чиновники також можуть побоюватись
ініціативи, в яких вони недостатньо задіяні [8]. Крім того,
виникає питання щодо легітимації ТНК та міжнародних
неурядових організацій і тому частина вчених стверджують,
що їхня участь у колективному прийнятті рішень становить
серйозні проблеми з відповідальністю [6; 11; 12].
Висновки. Отже, система глобального управління
світовою економікою зазнає значної трансформації. На зміну
традиційної моделі публічного управління приходить змішана
модель, яка полягає у залученні різних стейкхолдерів до
процесу управління. Поступово відбувається формування
нової парадигми глобального управління світовою економікою
та сталим розвитком, яка ґрунтується на співробітництві
публічного і приватного секторів на партнерських засадах.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ У
СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИНАХ
Постановка проблеми в загальній формі і обґрунтування
її актуальності. В умовах посилення значення і ролі результатів
інтелектуальної діяльності у економічному розвитку країн
та світогосподарському розвитку, дедалі більшого значення
набувають теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної
безпеки держави, яка визначає статус держави у міжнародних
економічних відносинах.
Формулювання новизни і наукові здобутки автора
в порівнянні з роботами попередників. Проблематиці
інтелектуальної безпеки як складової економічної безпеки
країни, присвячені роботи таких вітчизняних і зарубіжних
дослідників, як О. Дацко, Ш. Джексон, М. Крупка, С. Лобачова,
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Г. Лозова, О. Марченко, А. Мокій, С. Петраченко, І. Ревак, Т.
Сокольська, К. Утенкова, Г. Швець, А. Шехлович, Б. Шорубалко,
П. Юхименко та інші. Проте, сучасні науковці найчастіше
ототожнюють інтелектуальну безпеку з інформаційною,
науково-технологічною безпекою, або розглядають її у
комплексі з кадровою безпекою підприємства. Водночас,
інтелектуальна безпека може бути досліджена крізь призму
сукупності її внутрішніх і зовнішніх чинників, у зв’язку з чим
існує необхідність її розгляду в контексті залучення країни
до системи міжнародних економічних відносин як суб’єкта
міжнародного науково-технологічного обміну, з урахуванням
усіх реальних та потенційних загроз.
Формулювання основного завдання дослідження.
Мультиаспектність
поняття
«інтелектуальна
безпека»
зумовлює необхідність її дослідження під різними кутами
зору з урахуванням необхідності формування ефективної
системи охорони усіх об’єктів інтелектуальної сфери у
висококонкурентному світовому економічному середовищі.
Короткий виклад розв’язання поставленого завдання.
Інтелектуальна безпека є складовою економічної безпеки держави,
що, у свою чергу, є одним із вагомих елементів національної
безпеки. Інтелектуальна безпека є запорукою успішної реалізації
людського капіталу у сучасному інформаційному суспільстві та
способом його захисту у сучасних міжнародних економічних
відносинах. Потреба у інтелектуальній безпеці виникає
під впливом процесів інтелектуалізації світової економіки,
що визначає інтелектуальний капітал основною цінністю у
висококонкурентному ринковому середовищі.
Поняття «інтелектуальна безпека» є достатньо
новим, у зв’язку з чим сьогодні не існує єдиного підходу
до його визначення. Дане поняття розглядається сучасними
дослідниками з різних позицій. Спробуємо узагальнити їх з
метою уніфікації спільних елементів змісту інтелектуальної
безпеки (табл. 1).
Таблиця 1
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Наукові підходи до трактування поняття
«інтелектуальна безпека»

Автори

Г.Лозова,
Б. Шорубалко
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Тлумачення інтелектуальної безпеки
Стан соціально-економічної системи, за якого
забезпечується захист та ефективне використання,
капіталізація
інтелектуального
капіталу
суспільства, що дає змогу забезпечити високий
рівень конкурентоспроможності та гарантувати
безпечну
життєдіяльність
особи,
регіону,
підприємства, суспільства та держави як на
сучасному етапі, так і у стратегічній перспективі
[1: 102].
Захищеність інтелектуальних ресурсів соціальноекономічного розвитку, їх продукування, обміну,
використання на макро- та мікроекономічних
рівнях. Основу інтелектуальної безпеки складають
науковий і освітній потенціали суспільства,
господарюючого суб’єкта, індивідуума [2: 278].
Стан соціально-економічної системи, за якого
забезпечується захист та ефективне використання,
капіталізація
інтелектуального
потенціалу
суспільства, що дозволяє забезпечити високий
рівень конкурентоспроможності та гарантувати
безпечну
життєдіяльність
особи,
регіону,
підприємства, держави як на сучасному етапі, так і
у стратегічній перспективі [3: 287].
Сукупність соціокультурних, духовних, моральнопсихологічних, економічних, демографічних,
екологічних та інших факторів, які здійснюють
відповідний вплив на інтелекту нації і кожного
громадянина зокрема, формуючи певний світогляд,
індивідуальну і суспільну культуру поведінки
[4:113].
Характеризує
інтелектуальний
потенціал
працівників [5: 149].

Примітка. Складено автором

Отже, інтелектуальна безпека є мультиаспектним поняттям,
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яке можна розглядати з точки зору комплексного підходу до сфер
функціонування її об’єктів та джерел виникнення реальних
і потенційних загроз, які можуть мати внутрішньодержавне
походження або виникати за межами країни.
Об’єктами інтелектуальної безпеки можуть виступати
інтелектуальний
потенціал,
інтелектуальний
капітал,
інтелектуальні ресурси, результати інтелектуальної діяльності,
інтелектуальні послуги, носії інтелектуального капіталу,
інноваційні інвестиції, інституції у інтелектуальній сфері, а також
економічні інтереси держави у інтелектуальній сфері.
Мультиаспектність інтелектуальної безпеки породжує
необхідність розгляду її окремих аспектів, до яких сучасні
науковці [4; 6] відносять правовий, інформаційно-аналітичний,
організаційний, інституційний, фінансовий та соціальний
аспекти (див. табл. 2). Їх дослідження дозволяє визначити сильні
та слабкі сторони інтелектуальної безпеки держави, сформувати
ефективну систему охорони інтелектуальної сфери та протидіяти
усім можливим загрозам.
Таблиця 2
Аспекти інтелектуальної безпеки держави
Аспекти
Передумови реалізації
Здатність держави створити умови для
ефективного розвитку інтелектуального
Правовий
потенціалу та сформувати систему захисту
інтелектуальної власності.
Можливості
суб’єктів
інтелектуальної
безпеки забезпечувати протидію загрозам
Інформаційно- та здійснювати обробку інформації за
аналітичний
допомогою
сучасних
інформаційних
технологій.
Наявність
інструментів
запобігання
можливим
загрозам
та
ефективного
механізму захисту об’єктів інтелектуальної
Організаційний безпеки.

Продовження таблиці 2
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Інституційний

Фінансовий

Соціальний

Наявність
організаційної
структури
забезпечення інтелектуальної безпеки з
чітким розподілом та взаємоузгодженістю
повноважень щодо протидії реальним та
потенційним
загрозам
інтелектуальній
безпеці держави.
Наявність
можливостей
формування
цільових фондів фінансових ресурсів,
призначених для розвитку інтелектуального
потенціалу, а також для протидії реальним
і потенційним загрозам інтелектуальній
безпеці.
Створення умов для нагромадження,
ефективної реалізації та відтворення
інтелектуального потенціалу; формування
позитивного іміджу носіїв інтелектуального
капіталу.

Примітка. Складено автором на основі [4; 6].

П. Юхименко, Т. Сокольська та С. Лобачова вважають,
що створена державою архітектоніка інститутів інтелектуальної
безпеки поєднує не лише збереження інтелектуальних ресурсів,
об’єктів інтелектуальної власності, продуктів розумової (творчої,
інтелектуальної) діяльності тощо, а й захист та ефективне
функціонування всієї інтелектуальної сфери держави [7; 23].
Тобто, можна стверджувати, що інтелектуальна безпека покликана
захищати усі складові інтелектуальної сфери держави від усіх
потенційних або реальних, внутрішніх або зовнішніх загроз.
Слід зазначити, що часто загрози інтелектуальній безпеці
держави розглядаються в контексті зовнішніх посягань на об’єкти
інформаційної сфери. Водночас, базисом безпеки держави у
міжнародних економічних відносинах є створення належних
умов для реалізації інтелектуального потенціалу та існування
ефективної системи фінансування інноваційної діяльності.
Усі загрози, що мають на меті посягання на інтелектуальну
безпеку, можуть формуватися у державній, економічній, науковотехнологічній та інформаційній сферах (див. рис. 1). При цьому,
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суб’єкти інтелектуальної безпеки у державній та інформаційній
сферах повинні протидіяти як внутрішнім, так і зовнішнім
загрозам, а загрози у економічній та науково-технологічній
сферах носять, переважно, внутрішній характер і ставлять
перед державою стратегічні завдання, які необхідно вирішувати,
насамперед, на національному рівні.
Сьогодні
основними
внутрішніми
загрозами
інтелектуальній безпеці є:
–
недостатнє фінансування вітчизняної освіти та науки;
–
тенденція старіння науково-технічних кадрів;
–
скорочення чисельності науково-технічних кадрів,
в тому числі через їх відтік та зниження рівня престижності
наукової та освітньої діяльності;
–
скорочення показника наукомісткості ВВП;
–
значне відставання України від світових темпів
технологічного розвитку тощо.
В межах заходів щодо формування ефективної системи
інтелектуальної безпеки держави, в першу чергу, необхідно
реалізувати наступні завдання.
1. Підвищити престижності освітньої та науководослідної діяльності.
2. Стимулювати інтелектуальну діяльність, зокрема, за
допомогою фінансових інструментів.
3. Сформувати ефективні інституційні механізми захисту
інтелектуальної сфери.
4. Створити сприятливий інвестиційний клімат з метою
залучення інвестицій у науково-технічну сферу.
5. Забезпечити
систему
гарантованої
державної
підтримки винахідницької діяльності тощо.
Таким чином, на підставі аналізу загроз інтелектуальній безпеці,
можна говорити не лише про її багатоаспектність, але й про
багаторівневість, яка, на нашу думку, виявляється у тому, що
інтелектуальна безпека, що формується, насамперед, на рівні
держави шляхом створення механізмів захисту, ефективної
реалізації, нагромадження і примноження інтелектуального
потенціалу і капіталу, передбачає її одночасну реалізацію на
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наддержавному, міждержавному та міжнародному рівнях у формі
впровадження механізмів захисту інтелектуальної сфери від будьяких реальних і потенційних загроз.

Рис. 1. Реальні та потенційні загрози інтелектуальній безпеці України за
сферами виникнення

Роль і значення інтелектуальної безпеки держави-учасниці
сучасних міжнародних економічних відносин виявляється у тому,
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що вона є базисом науково-технічного розвитку та необхідною
передумовою формування економіки знань, що, в свою чергу, є
каталізатором процесу залучення країни до міжнародного науковотехнологічного обміну на рівних з іншими його учасниками
умовах. Крім того, високий рівень інтелектуальної безпеки може
забезпечити країні конкурентні переваги на світовому ринку
технологічних об’єктів.
Висновки. Інтелектуальна безпека як складова національної
економічної безпеки, є сьогодні важливою умовою участі країни у
сучасних міжнародних економічних відносинах, які ґрунтуються
на науково-технічному обміні під впливом зростання ролі
економіки знань, заснованої на використанні людського капіталу.
Реальні та потенційні загрози інтелектуальній безпеці, що
виникають або можуть виникати під впливом внутрішніх факторів,
впливають на формування іміджу та конкурентоспроможності
країни на світовій арені, і запобігання таким загрозам дозволяє
попередити виклики, що походять із зовнішніх джерел та
посягають на національні інтереси держави у інтелектуальній
сфері.
У зв’язку з цим, проблеми інтелектуальної безпеки
необхідно вирішувати, насамперед, на рівні держави, шляхом
створення сприятливих умов для реалізації інтелектуального
потенціалу країни та послаблення впливу деструктивних чинників
його розвитку, а також шляхом створення ефективної системи
захисту інтелектуальної сфери держави. Реалізація цих завдань
дасть можливість Україні реалізувати себе у постіндустріальному
типі виробництва, відповідати усім викликам сучасного типу
світового економічного розвитку та буди здатною протидіяти
реальним та потенційним загрозам інтелектуальній безпеці.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
УКРАЇНИ ДЛЯ КНР
Актальність проблеми. В умовах стрімкого поширення
коронавірусу, падіння біржових індексів, втечі інвесторів з країн, що
розвиваються, та зменшення попиту на світових ринках сировини,
нафтові війни та інші кризові явища у світі загрожують українській
економіці та фінансовій системі. Але нинішня непроста ситуація
залишає можливості для виходу з кризи з мінімальними втратами, і
дає шанси для продовження розвитку.
В умовах сьогодення Китай володіє одним з найбільших у світі
інвестиційних потенціалів, а також є найбільш очікуваним світовим
інвестором на найближчі роки. КНР є прикладом для багатьох
країн, що розвиваються. Завдяки реалізації Ініціативи уряду «Один
пояс, один шлях» інші держави мають можливість запозичувати
китайський досвід ведення зовнішньої політики, яка спрямована на
мирне життя та сталий розвиток.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження українсько-
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китайського співробітництва здійснювали вітчизняні науковці
О. Борзенко, В. Величко, Л. Власенко, А. Гончарук, Р. Зварич,
В. Левківський, І. Литвин, М. Матула, А. Мокій, Ю. Макогон,
С. Нікіщенко, А. Оніщенко, С. Пронь, В. Сєднев, О. Скрипник,
В. Тарасова, М. Флейчук, О. Шевчук, Л. Яремко та інші.
Незважаючи на значний науковий доробок, залишаються
недостатньо вивченими питання щодо подальшої інвестиційної
співпраці Китаю та України в контексті глобальних перетворень.
Метoю статті є дослідження інвестиційної привабливості
України для КНР в умовах глобальних змін.
Виклад основного матеріалу. Успішні реформи і зростання
інвестиційної привабливості нового економічного лідера – Китаю –
створили якісно нову ситуацію в розвитку всієї світосистеми. Але
пандемія коронавіруса внесла деякі корективи та дала можливість
компартії Китаю продемонстувати свою владу в країні. В умовах
карантину, влада КНР закривала міста-мільйонники та обмежувала
пересування людей всередині країни. На сьогодні інуює серйозне
побоювання, що Китай вийде з епідемії ще з більш суворою та
авторитарною диктатурою. Лідери КНР можуть спробувати знищити
те, що лишилося від обмеженого індивідуального простору в країні і
розповсюдити систему «цифрової диктатури».
За даними Reuters, економіка Китаю демонструє деякі ознаки
нормалізації після повномасштабного просідання, викликаного
пандемією коронавірусу. Водночас нині зберігаються серйозні
ризики для її подальшого відновлення. Пекін направив на протидію
COVID-19 1,3 трильйона юанів, або 183,7 млрд доларів (1,2% ВВП).
Однак швидке відновлення Китаю (який надовго може стати
єдиним локомотивом глобального зростання, якщо йому вдасться
не допустити другої хвилі епідемії) може змінити ситуацію. Спалах
нового коронавірусу загрожує не лише здоров’ю людей у всьому світі,
а й глобальній економіці. Поширення коронавірусу світом неабияк
налякало інвесторів.
Україна є повноправним учасником глобалізаційного процесу,
виклики якого формують перед нею завдання щодо пошуку нових
джерел конкурентоспроможності та створення нових відносин
з країнами, у взаємодії з якими Україна могла б прискорити
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модернізацію національної економіки. Серед ключових стратегічних
партнерів України на рівні країн-глобальних гравців – Китай [2, с.21].
За даними World Investment Report 2019 Конференції ООН з
торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) у 2018 році світові потоки прямих
іноземних інвестицій (ПІІ) скоротилися на 13% до 1,297 трлн. дол.
США в порівнянні з 1,497 трлн. дол. США в 2017 році. Геополітичні
фактори і напруженість в торгівлі можуть продовжити чинити тиск на
ПІІ в 2019 році та в наступний період. Це триваюче три роки поспіль
скорочення ПІІ пояснюється головним чином великомасштабною
репатріацією багатонаціональними підприємствами (ТНК) США
накопиченого за кордоном прибутку протягом перших двох кварталів
2018 року після податкових реформ, проведених в цій країні в кінці
2017 року. Пов’язане з податками падіння в першій половині 2018
року (обсяг ПІІ за цей період був на 40% нижче, ніж за аналогічний
період 2017 року) в другій половині року було пом’якшено
збільшенням числа угод. Обсяг транскордонних злиттів і поглинань
збільшився у вартісному вираженні на 18% завдяки використанню
американськими БНП накопичених у їх зарубіжних філіях ліквідних
коштів, які вже не обтяжені податковими зобов’язаннями [14], (рис.
1.):

Рис. 1. Глобальні потоки прямих іноземних інвестицій у 2005-2019рр.,
(млрд. дол. США)
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2019.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку КНР
постійно зростає: починаючи з 45,3 млрд. дол. США у 1995 році й
до 139 млрд. дол. США у 2018 році (не беручи до уваги незначний
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спад обсягів інвестицій у 2012 році, пов’язаний зі зміною влади
та необхідністю проведення реформ).
Половину з 20 найбільших одержувачів ПІІ в 2018 році
представляють країни, що розвиваються та країни з перехідною
економікою. Незважаючи на скорочення ПІІ, їх найбільшим
одержувачем залишаються Сполучені Штати, за якими слідують
Китай, Гонконг (Китай), Сінгапур і Нідерланди. Друге місце
серед приймаючих ПІІ у світі в 2018 році посів Китай з обсягом
інвестицій в 139 млрд. дол. США, піднявшись з 12 позиції у 2015
році [14].
За даними Міністерства комерції КНР у 2019 році обсяг
фактично використаних іноземних інвестицій в Китаї склав
137,24 млрд. дол. США, збільшившись на 5,8% в річному
вираженні, завдяки чому Китай залишився другим найбільшим
в світі одержувачем прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Понад
40 тисяч нових підприємств за участю іноземного капіталу були
зареєстровані в минулому році в КНР [14], (рис. 2.):

Рис. 2. Динаміка вхідних ПІІ в КНР в 2007-2019рр., (млрд. дол. США)
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2019.

У 2019 кількість великих проектів за участю іноземного
капіталу вартістю більш ніж 100 млн. дол. США кожен досягло
834, що показало зростання на 15,8% в річному вираженні.
Структура іноземних інвестицій в Китаї продовжила
оптимізуватися. В тому числі, обсяг іноземних інвестицій
у високотехнологічне виробництво склав 266 млрд юанів,
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збільшившись на 25,6 % в річному вираженні, що склало 28,3 %
від загального обсягу ПІІ [11].
У 2019 році інвестиції Сінгапуру, Голландії, Республіки
Корея в Китай збільшилися на 51,1%, 43,1%. і 21,7% відповідно.
При цьому пілотні зони вільної торгівлі відіграють все більш
важливу роль в залученні інвестицій. У 18 зонах вільної торгівлі
були зареєстровані 6242 нових підприємства за участю іноземних
інвестицій, а також використані іноземні інвестиції обсягом
в 143,6 млрд юанів. Ці два показники склали понад 15 % від
загальнонаціональних рівнів [14].
У 2020 році Китай продовжить втілювати в життя прийняті
заходи для стимулювання залучення іноземних інвестицій,
скорочувати негативний список і розширювати доступ до
ринку, удосконалювати систему обслуговування для іноземних
підприємств і захищати їх законні права та інтереси. Такий
темп надходження іноземного капіталу демонструє, що навіть
світова фінансова криза не впливала на розвиток інвестиційного
по¬тенціалу країни, а обсяг залученого ка¬піталу за останні
чотитри роки досяг близько 500 млрд. дол. США, що визначає
лідируючі позиції Китаю в дано¬му напрямку серед країн, що
розвиваються [8, с.36].
Починаючи з середини 90-х рр. минулого сто¬річчя, Китай
є одним з найбільших у світі одержувачів іноземного капіталу. На
сьогодні іноземні інвестиції є одним з найважливіших факторів
еко¬номічного зростання КНР, причому країна є над¬звичайно
привабливою для інвесторів: уже 400 з 500 лідируючих ТНК
мають свої представництва в КНР. Більше 170 країн світу
інвестують свій капітал в економіку Китаю. Нині практично не
існує регіону, в який Китай не залу¬чав би свої кошти: Близький
Схід, Латинська Аме¬рика, Європейський Союз, Африка [9,
с.108].
Великомасштабна репатріація коштів американськими
ТНК привела до негативного показника вивезення ПІІ, в
результаті чого в 2019 році Сполучені Штати випали зі списку
20 найбільших країн–інвесторів. До основних країн–інвесторів
в 2019 році входять: Японія, Китай, Франція, Гонконг, Німеччина,
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Нідерланди, Канада, Великобританія, Південна Корея та Сінгапур
[14].
Китай став у 2019 році другим за величиною інвестором у світі
та другою країною щодо залучення ПІІ в економіку. Статистичні
дані ЮНКТАД показують, що Китай хоч і почав прямі закордонні
інвестиції з запізненням, але швидко збільшує їх питому вагу в
глобальному обсязі. Так, в 2000 році частка ПІІ Китаю становила 900
млн. дол. США, представляючи лише 0,1% в глобальному обсязі. До
2010 року вона зросла до 4,9%, а в 2015 році аж до 7,2% [14].
Варто зазначити, що питома вага КНР в глобальному обсязі
ПІІ в 2016 році збільшилася до 10,5%, а в 2017 році становила лише
8,8%, що пов’язано з проведенням обмежувальної політики в Китаї
у відповідь на значний відтік капіталу в 2015-2016 роках. В 2018
році частка КНР у глобальному потоці ПІІ становила 10,7%, а в 2019
– 10% [14], (рис. 3.):

Рис. 3. Питома вага КНР в глобальному обсязі ПІІ в 2000-2019рр.,
(%; млрд. дол. США)
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2019.

В умовах сьогодення КНР володіє одним із найбільших
інвестиційних потенціалів у світі, а також являється одним з
найбільш очікуваних інвесторів у світі. Обсяги прямих іноземних
інвестицій з Китаю до інших країн світу демонструють стале
зростання з 2007 року і до сьогодні, незважаючи на зменшення
у 2017 році.
За даними World Investment Report прямі іноземні
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інвестиції з Китаю в 2019 році скоротилися на 8,2% до 110,6
млрд. дол. США. Інвестиції в розмірі 15 млрд. дол. США, що
становлять 13,6% від загального обсягу, були спрямовані до
країн, розташовані уздовж «Одного пояса - одного шляху».
Ця ініціатива, запущена Китаєм в 2013 році, покликана
поєднати країни Азії, Європи, Африки та Близького Сходу
мережею портів, доріг, аеропортів, трубопроводів та інших
інфраструктурних проектів. Інвестиції китайських компаній
різко скоротилися, з тих пір як Пекін посилив контроль за
рухом капіталу в 2016 році.
У числі найбільших експортерів інвестицій в 2019
році як і раніше переважають розвинені країни: Японія,
Китай, Франція, Гонконг, Німеччина, Нідерланди, Канада,
Великобританія, Південна Корея та Сінгапур [14], (рис. 4.):

Рис. 4. Обсяг вихідних ПІІ з КНР за кордоном в період 2007-2019рр., (млрд.
дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2019.

Починаюча з 2007 року вкладення ПІІ Китаю в економіки
країн світу починають швидко зростати. Станом на кінець
2019 року загальний розмір накопичених інвестицій (сток) за
кордоном склав 1323,4 млрд. дол. США [14]. Зростанню обсягів
інвестицій з КНР сприяла зміна політики уряду і внутрішнього
інституційного середовища в країні в останні десятиліття.
За даними міжнародного рейтингу «Doing Business 2020»,

157

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

який складає Світовий банк, Україна посіла 64 сходинку серед
190 країн світу. Лідером рейтингу стала Нова Зеландія. Далі
йлуть: Сінгапур, Гонконг, Данія, Південна Корея, США, Грузія,
Великобританія, Норвегія та Швеція. Аутсайдерами рейтингу
стали Венесуела, Еритрея та Сомалі.
Україна в 2019 році піднялася в рейтингу «Doing business
2020» на 7 позицій, з 76 на 64 сходинку. Також, за останній рік
Україна суттєво покращила бізнес–клімат [12, 13].
Таблиця 1 містить зведений рейтинг України за
показником сприятливих умов ведення бізнесу, а також дані по
десяти індикаторах регулювання підприємницької діяльності.
При підвищенні загального рейтингу на 5 позицій, Україна
продемонструвала зростання за шістьма індикаторами [12, 13].
Варто зазначити, що інвестиційна співпраця України
та Китаю в даний час не відповідає ні можливостям Китаю,
ні потребам України. Обсяг імпорту з КНР в розмірі 0,48 % у
загальному обсязі залучених ПІІ не супроводжується активізацією
інвестиційного співробітництва, а інвестиції з України в Китай
практично відсутні.
Таблиця 1
Динаміка показників України в рейтингу «Ведення бізнесу» за
2015–2019рр.
Показник

Легкість ведення бізнесу
Започаткування справи
Отримання дозволів на
будівництво
Доступ доелектрики
Реєстрація власності
Захист інвесторів
Сплата податків
Одержання кредиту
Зовнішня торгівля
Виконання контрактів
Відшкодування через
процедуру банкрутства
Показник
Легкість ведення бізнесу
Започаткування справи

2015
96
69
68

Місце в рейтингу
2016
2017
2018
83
80
76
24
20
52
137
140
35

2019
71
56
30

182
88
107
157
14
153
44
141

140
62
101
83
19
110
93
148

135
63
72
54
32
78
57
145

2014/
2015
16
–19

Абсолютний приріст
2015/
2016/
2017/
2016
2017
2018
13
3
4
45
4
–32
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130
63
70
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Отримання дозволів на
115
–69
–3
105
5
будівництво
Доступ доелектрики
–16
42
10
2
–7
Реєстрація власності
61
26
–1
–1
1
Захист інвесторів
10
6
31
–1
9
Сплата податків
8
74
–1
41
–11
Одержання кредиту
–5
–1
–9
9
–3
Зовнішня торгівля
43
–5
–4
–8
41
Виконання контрактів
–39
12
–1
–2
25
Відшкодування через
3
–7
–2
1
4
процедуру банкрутства
Примітка. Складено автором за даними Index «Doing business 2020».

За даними Державної служби статистики України в
економіку України в 2019 році залучено 18,22 млн. дол. США
інвестицій з Китаю. Найбільший обсяг ПІІ спрямований на
сільське, лісове та рибне господарства; промисловість; оптову
та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів тощо.
А обсяг інвестицій з України в економіку Китаю становив 0,61
млн. дол. США та спрямований до підприємств промисловості;
сфер професійної, наукової та технічної діяльності; сільського,
лісового та рибного господарства [10], (рис.5.):

Рис. 5. Динаміка інвестиційного співробітництва між Україною та Китаєм в
2008-2019рр., (млн. дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики
України.

Висновки. Таким чином, Китай значно домінує в інвестиційному
співробітництві з Україною. Частка іноземних інвестицій у економіку
України є порівняно незначною і за 2008-2019рр. коливається навколо
позначки 0,03 - 0,1 %. Натомість частка українських інвестицій в економіку
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Китаю у 2008-2019рр. складала всього 0,01 %. Така динаміка обумовлюється
нижчою інвестиційною активністю України порівняно з Китаєм. Також,
інвестиції Китаю в Україні перевищували інвестиції України в Китаї в
15-16 разів (у 2011 році аж у 19 разів). Переважна кількість китайських
інвестицій спрямовувалась на отримання контролю над родовищами
українських природних ресурсів [63], КНР інвестує здебільшого в сільське
та лісове господарства, а також у рибне, промисловість, торгівлю, ремонт
автотранспорту та мотоциклів. З України в економіку Китаю інвестиції
здебільшого були спрямовані у промислові підприємства [10].
Зазначимо, що КНР не є основним джерелом інвестицій в Україну,
однак, в української економіки є потреба в китайських інвестиціях. Новою
ідеєю розвитку торговельно-економічного співробітництва України з КНР
є принцип «використання інвестицій як стимулу для торгівлі», в результаті
якого планується зменшити від’ємне торговельне сальдо. КНР володії
значними фінансовими ресурсами, а Україні вони потрібні, тому необхідно
пропонувати реальні проекти для такої співпраці.
Основними напрямками зацікавленості Китаю щодо інвестиційного
співробітництва з Україною є:
–
залучення науковців України до реалізації проектів КНР у
галузі розробок та впровадження високих технологій;
–
збільшення обсягів впровадження високих технологій та
закупівель високотехнологічної продукції;
–
участь України в китайській ініціативі «Один пояс, один шлях»,
яка покликана створити транзитні маршрути та посилити економічне
співробітництво між Європою і Азією;
–
використання китайських новітніх технологій.
А щодо основних напрямків зацікавленості України в інвестиційній
співпраці з Китаєм, то це:
–
проведення презентацій економічного, інвестиційного та
інноваційного потенціалу регіонів України в КНР;
–
залучення ПІІ Китаю в реалізацію українчьких проектів;
–
створення спільних підприємств та виробничих кластерів з
випуску високотехнологічної продукції у різних сферах;
–
створення на території КНР українсько-китайського
інноваційного центру або технопарку;
–
отримання безоплатної допомоги від Уряду КНР на реалізацію
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соціальних проектів в Україні.
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БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
Поняття боргової безпеки розкриває вплив державного боргу
на економіку. Перевищення певної граничної межі допустимого
обсягу державного боргу може викликати проблеми спроможності
країни за платіжними зобов’язаннями. У широкому розумінні
під борговою безпекою держави вважається певне значення
внутрішнього і зовнішнього державного боргу з урахуванням сум
за використання цих запозичень, разом з тим яких достатньо для
вирішення соціально-економічних потреб та запобігти руйнування
вітчизняної фінансової системи [1: 309- 320].
Державний борг є невід’ємною частиною фінансової системи
країни, який залежить від стану усієї системи й одночасно визначає
її функціонування. До негативних наслідків впливу можна віднести
скорочення приватних інвестицій, зменшення сальдо торгового
балансу, інфляцію, сам тягар боргу, тощо. Позитивними наслідками
є економічне зростання, поява нових джерел фінансових ресурсів,
стабілізація фінансової системи і тощо. Державний борг в економіці
є зрозумілим фактором, адже держава намагається використати свої
ресурси з найбільшою ефективністю та допускає дефіцит бюджету,
і щоб його покрити залучає додаткові кошти на внутрішньому
або зовнішньому фінансових ринках. Кошти можуть залучатися
для використання як у державному секторі економіки, так і для
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ефективного форматування дохідної частини бюджету [2]. У світовій
практиці зовнішні позики неодноразово використовувались для
державних інвестицій задля подолання економічної відсталості та
пастки середнього рівня доходу, нейтралізації наслідків природних
катаклізмів і фінансування військових потреб [7].
У макроекономічному контексті небезпека високого боргового
навантаження у державному секторі пов’язана з наступними
факторами: підвищенням ступеня економічної непевності і
зменшенням у економіці приватних інвестицій, внаслідок дії ефекту
витіснення, що пригнічує темпи економічного зростання країни;
виникненням необхідності генерування надлишку поточного рахунку
платіжного балансу чи профіциту бюджету для обслуговування
накопиченого боргу, що скорочує інвестиційний і споживчий попит
в економіці; втратою для уряду можливості проводити антициклічну
фіскальну та монетарну політику, що позбавляє його інструментів
підтримки сукупного попиту в кризових умовах і збільшує таким
чином тривалість/ глибину економічної кризи; підвищенням
ризиків рефінансування державного боргу: уряд раптово може
втратити доступ до позичкового фінансування, що породжуватиме
кризу ліквідності і генеруватиме кризові імпульси для економіки;
посиленням вразливості економіки до впливу зовнішніх шоків з
боку змін відсоткових ставок, цін на експортовані товари, попиту в
країнах-партнерах, які можуть стати причиною дефолту [9].
Ефективне управління позичок може бути корисним для
економічного зростання, але при цьому необхідно враховувати
численні ризики внутрішнього і зовнішнього характеру. Всі ці
елементи, які впливають на позикові кошти, можуть суттєво
відкоректувати стратегію управління боргом. Передусім країни зі
значними зовнішніми боргами чутливі до коливань обмінного курсу,
відтоку капіталу, інфляції та ситуації на світових фінансових ринках.
Такі особливості притаманні не лише країнам з нестабільною
економікою, але й окремим промисловим країнам, як Греція,
Португалія, Іспанія.
Країна, яка здатна у повному обсязі обслуговувати та
своєчасно погашати державний борг є одним з основних
показників фінансової стабільності. Такі країни набува.nm імідж
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надійного позичальника та відкрива.nm нові можливості позик
на більш вигідних умовах. Вимоги щодо критичного рівня боргу
залежать також і від рівня розвитку країни. Зокрема, А.Ілларіонов
пропонує визначати пороговий рівень безпеки запозичень у
частині внутрішнього боргу не більше 20%, а зовнішнього - не
більше 30%; Світовий банк надає критичний рівень державного
зовнішнього боргу до ВНП на рівні 50%; у бюджетному кодексі
України визначена величина основної суми державного боргу,
яка не повинна перевищувати 60% фактичного річного обсягу
ВВП [3] (див. рис. 1); відповідно до Маастрихтського договору,
співвідношення державного боргу до ВВП у Європейському
Союзі повинен бути нижче 60% [4].

Рис. 1. Динаміка відношення обсягу сукупного державного боргу до
номінального ВВП України за 2013-2018 рр., %

Відношення державного боргу до ВВП у Європейському
Союзі у 2017 р. становив 81,6%, а у Єврозоні - 86,7%. В Україні
2016 - 81,2%; 2017 - 91,4%; 2018 - 85,5%; 2019 - 78,1%, та
прогнозованими є такі показники 2020 - 71,6% і 2021 - 65,6% [4].
За даними показниками розвитку Міністерство фінансів
України обсяг валового внутрішнього продукту у 2019 році склав
на рівні 3,2 % [5] і очікується його подальше зростання у 2020
році до 4% [3] (див. табл. 1).
Таблиця 1
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№
1

Динаміка показників макроекономічної політики
на 2018-2021 роки (%)

Показники,%
Реальне зростання
ВВП
2
Темпи зростання
інфляції
3
Відношення
балансу державного
бюджету до ВВП
4
Відношення
державного боргу
до ВВП
Джерело: [4].

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

2,3

2,9

3,2

3,5

4,0

4,0

12,4

10,0

7,0

6,0

5,0

5,0

-2,2

-3,1

-2,5

-2,3

-2,1

-2,0

81,2

91,4

85,5

78,1

71,6

65,6

Таким чином, рівень державної заборгованості має
зменшуватись і покращиться становище боргової політики країни.
Прогнозується, що до 2021 року, рівень державної заборгованості
знизиться до рівня нижче 70% валового внутрішнього продукту
при успішній і продуманій борговій політиці уряду України та
зростанні темпів розвитку економіки країни. НБУ прогнозує, що
коронавірус матиме короткостроковий вплив на світову економіку
і несуттєво вплине на українську. На основі статистичних даних
можна зробити прогноз зміни величини зовнішнього боргу на
2020 рік (див. рис. 2).

Рис. 2. Тренд розвитку зовнішнього державного боргу України на 2020 р.

Найбільш впливовим фактором на розмір зовнішнього
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боргу України є приріст ВВП. Середній курс гривні до долара хоч
і впливає на розмір зовнішнього державного боргу, але зв’язок
не такий сильний, а отже, обсяг зовнішнього державного боргу
не сильно залежить від цього фактору. Взагалі, якщо зменшувати
розмір зовнішніх зобов’язань країни та підвищувати ВВП, то
можна вдаватися до внутрішнього займу та не залежати так сильно
від зовнішніх кредиторів. Але якщо все ж таки вдаватися до
зовнішнього займу, то тоді і тільки тоді, коли є стабільний приріст
ВВП (цей приклад можна спостерігати у розвинутих країнах
Західної Європи та США). Помірне збільшення зовнішнього
боргу, на тлі високої динаміки економічного зростання за
допомогою інвестицій та незначною інфляцією, зазвичай не
призводить до макроекономічних дисбалансів [6: 159-167].

Рис. 3. Зовнішній борг України 2009- 2020 рр., млрд. дол. США
Джерело: [8]

Натомість прискорена акумуляція зовнішнього боргу
загрожує прискоренням інфляції й стрімким погіршенням
сальдо поточного рахунку, а це підвищує премію за ризик і
обмежує можливість нових запозичень. За умови несприятливих
зовнішніх факторів ймовірне виникнення повномасштабної
фінансової кризи, яка додатково може погіршувати можливості
обслуговування зовнішнього боргу. Поєднання підвищеної
інфляції та значного дефіциту поточного рахунку підвищує ризик
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дефолту і зазвичай провокує «раптову зупинку» (англ. sudden
stop) потоків капіталу. Ця проблема може погіршитися при
надмірному непродуктивному використанні запозичених коштів
при відсутності значних приватних і державних заощаджень. У
такому разі більша вартість обслуговування зовнішнього боргу
позначається зниженням обсягів виробництва і приватного
споживання. Щодо України, то у 2011–2012 рр. в країні зростання
державної заборгованості досягло критичних меж [7].
Тенденція зниження рівня боргової безпеки країни
простежується саме через значне зростання частки гарантованого
державою боргу. Оскільки, значні валютні витрати уряду з
обслуговування боргових зобов’язань створюють передумови
для подальшої девальвації національної валюти (див. рис.3).

Рис. 3. Загальний зовнішній борг України станом на квітень 2020 р.,
млрд. дол. США
Джерело: [8]

Зовнішній борг підвищує ймовірність виникнення та ускладнює
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перебіг валютної і боргової криз, наприклад як у Аргентини (2001 р.) та
Уругваю (2002 р.). Ризики зростають, коли значні запозичення здійснюються
швидкими темпами, банківська система схильна до криз, а валютні резерви
замалі, тоді як наслідок виникає глибокий економічний спад. У моделях з
браком гнучкості цін номінальна девальвація при заборгованості в іноземній
валюті є рестрикційною, оскільки зростає вартість зовнішнього боргу (у
національній грошовій одиниці). Ситуацію ускладнюють значна частка
короткострокового боргу та порівняно незначний сектор товарів зовнішньої
торгівлі. Очікування дефолту на випадок девальвації може призвести до кризи
ліквідності та стрімкого обмеження обсягів кредитування. Досвід багатьох
країн засвідчує, що за умови виникнення макроекономічних шоків більший
урядовий борг не лише збільшує вартість його обслуговування, але й знижує
якість управління економічними процесами, а в деяких екстремальних
випадках призводить до втрати незалежного управління фіскальною
політикою [7].
Необхідним в політиці зменшення державного зовнішнього боргу
може стати збільшення інвестицій. Для збільшення інвестицій необхідно
використовувати засоби лібералізації економічного середовища, але з
переорієнтацією інвестиційної діяльності на внутрішній ринок. Об’єктивно
цьому сприяє глибока девальвація гривні, але сприятливою стороною
даного питання є підвищення вартості зовнішніх запозичень (у національній
грошовій одиниці) та брак відчутної залежності інвестицій від вартості
кредитних ресурсів, що дозволяє повноцінно використати відсоткові ставки
для цілей антиінфляційної політики.
Отже, задля забеспечення боргової безпеки першочерговим необхідно
розробити довгострокові плани залучення і управління державними
запозиченнями. Необхідно чітко розробити напрями залучення коштів
та критерії ефективності їх використання. Боргова політика України
має удосконалюватися шляхом покращення нормативно-правової бази,
розширення системи інструментів, завдань, пріоритетів скорочення боргів
держави;реформуванняіреструктуризаціяекономікитафінансів;стабілізуючі
дії уповноважених органів влади щодо макрофінансової стабілізації,.
Сучасний стан боргової політики України є негативним, адже в умовах
нестачі коштів держава не в змозі виконувати свої боргові зобов’язання, що
може призвести до дефолту та підриву іміджу країни на світовому рівні.
Досвід країн світу доказує, що державний борг може збільшувати
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приватні інвестиції, згладити споживчі витрати, допомагти консолідації
результатів фінансової стабілізації, але надмірні обсяги суверенного
боргу можуть мати низку негативних наслідків, таких як: фінансова
дестабілізація, надмірна девальвація грошової одиниці, прискорення
інфляції, зниження рівня добробуту населення та інвестиційної
активності підприємницького сектору.
Серед ефективного регулювання боргу для України є заходи
за допомогою такого інструментарію, який знаходиться в площині
інвестиційної політики, зокрема її ефективності. Це заходи з
покращення інвестиційного клімату, зокрема через: спрощення
процедури заснування компаній, порядку реєстрації власності;
зниження податкового навантаження на підприємства; додаткові
стимули для інвесторів у вигляді податкових послаблень (тимчасове
звільнення від сплати податків, звуження бази оподаткування шляхом
вирахування частини витрат) і митних преференцій (пільгові митні
тарифи на ввезення устаткування); пряму фінансову підтримку у
вигляді державних субсидій, кредитів і грантів. В разі ліквідування
негативної дії дисбалансів й в разі реалізації стратегії інноваційного
розвитку висока імовірність позитивних перспектив економічного
зростання України [9].
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ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ
БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ
ОБСЛУГОВУВАННІ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Розповсюдження ринку електронних банківських послуг
обумовлено розвитком інформаційних технологій в банківській
справі. Він надає нові можливості залучення і утримання клієнтів
банку і відрізняється новими стандартами проведення операцій
і якістю обслуговування. Перехід банків до клієнтоорієнтованих
стратегій передбачає використання нових підходів в управлінні
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комерційною інформацією. У зв’язку з цим, прискорюється
розробка продуктів і послуг, пов’язаних з новітніми технологіями,
розширюється використання нових віртуальних каналів збуту,
змінюється політика ціноутворення. Згідно з прогнозами World
Payments Report, частка безготівкових операцій у період з 2018
до 2021 року збільшиться сукупно на 12,7%. Вже сьогодні понад
чверть банківських продуктів і послуг надається через цифрові
канали. [1]
Використання цифрових підходів дозволяє клієнтам
отримувати якісні послуги в режимі онлайн але, це в свою
чергу, збільшує ризики інформаційної безпеки. Збитки банків
від шахрайських операцій обчислюються мільярдами доларів.
Найчастіше проведення таких операцій здійснюється в результаті
злому систем дистанційного банківського обслуговування (ДБО).
На даний момент обсяг збитку від шахрайства в системах ДБО
перевищує 100 млн. доларів. Найбільша кількість незаконних дій
із платіжними картками в 2019 році відбувалась у мережі Інтернет
– 41,4 тис. випадків (58% від загальної кількості) [2].
Проблема
інформаційної
безпеки
дистанційного
банківського обслуговування особливо актуальна в умовах
світової економічної кризи пов’язаною з пандемією.
Дистанційне банківське обслуговування - невід’ємна
частина банківських послуг клієнту з використанням телефонних
і комп’ютерних мереж, без його безпосереднього візиту в банк.
Це інструмент зниження операційних витрат, підвищення
ефективності та конкурентоспроможності бізнесу банків. Однак,
статистична звітність, що подається банками до Національного
банку України, свідчить що (наприклад, у 2018 році було –
77,6 тис. випадків шахрайства на суму – 163,7 млн. грн.), так і
спостерігалося збільшення кількості звернень громадян України
щодо безпідставного списання з рахунків, неповернення (або
навмисного неповернення) коштів на рахунки держателів
платіжних карток (у 2018 році – 1287 звернень громадян) [2].
В результаті поширення масштабних атак на комп’ютери
підприємств, банків і державних установ, проблеми
кібербезпеки, набули надзвичайної актуальності. Сьогодні
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банки змушені витрачати на кібербезпеку в 3 рази більше,
ніж інші компанії. Зростання вкладень в кіберзахист має
вагомі підстави, так як кількість загроз у фінансовій індустрії
неухильно зростає, вони стають все більш складними і можуть
мати серйозні наслідки. Так, 70% банків повідомили про те,
що за останній рік вони понесли грошові втрати в результаті
кібершахрайства. За даними німецького оператора зв’язку
Deutsche Telekom, Україна – на 4-му місці в світі після Росії,
Тайваню та Німеччини серед країн, з яких в основному йдуть
кібератаки. Щомісяця з українських серверів запускається
понад півмільйона шкідливих програм[3].
Захист повинен бути гнучким, щоб забезпечити і достатній
рівень захищеності, і виконання бізнес-цілей. В Україні до
питань інформаційної безпеки (ІБ) в різних секторах економіки,
в тому числі в фінансово-банківському секторі, приділяється
особлива увага. Звернено увагу, що обравши євроінтеграційний
курс та визначивши вступ до НАТО своїм стратегічним
пріоритетом, Україна має орієнтуватися передусім на стратегію
розвитку країн-учасниць ЄС та НАТО в інформаційній сфері.
Для нашої держави імплементація європейських стандартів
правового забезпечення інформаційної безпеки держави є
пріоритетним засобом інтеграції в європейський правовий
простір.[4] Інформаційна безпека складається з цілого
комплексу різних заходів і дій. Це, перш за все:
- контроль дій різних суб’єктів бізнес-процесів - рядових
співробітників компанії, привілейованих користувачів, ІТаутсорсерів, контрагентів.
- чітке розмежування прав доступу в середині компанії,
використання резервного копіювання даних, а також наявність
простою, зрозумілою і доведеної до відома працівників
політики безпеки.
За оцінками експертів, найбільш поширеними є
ризики, пов’язані з мобільним банкінгом, (крадіжкою грошей
через мобільні пристрої), високий ступінь ризику створює
використання мобільного додатка на смартфоні для входу в
особистий кабінет інтернет-банку, особливо, після вибору
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чотиризначного коду замість повноцінного логіна і пароля для
авторизації. Серед інших актуальних загроз для користувачів
можна виділити атаки комп’ютерів з одними даними за
допомогою вірусів-троянів і отримання доступу до рахунку
жертви після незаконного виготовлення дублікату її SIM-карти.
Для захисту своїх грошових коштів на банківських
картах експерти рекомендують користуватися інтернетбанком з окремого комп’ютера, не зберігати на пластиковій
картці великі суми грошей, поповнювати баланс карти в міру
необхідності, не заходити в інтернет-банк через відкриті
мережі Wi-Fi. Також, мінімізувати ризики для банківських
установ можна шляхом впровадження сучасних систем
захисту і ефективних процедур реагування, виконання вимог
інформаційної безпеки, підвищення обізнаності персоналу
в області інформаційної безпеки Реалізація заходів по
встановленню ліцензійних і регулярне оновлення антивірусних
програм; підвищенню обізнаності про загрози; організації
обміну інформацією про інциденти що відбулися; заборона на
користування посиланнями з неперевірених джерел; настройка
поведінкового аналізу в антивірусних рішеннях, допоможе
банкам уникнути додаткових ризиків.
Зростаючий обсяг шахрайства в системах ДБО, сприяє
розробці і становленню нової системи інформаційної безпеки
дистанційного банківського обслуговування. Розглянемо
основні етапи здійснення інформаційної безпеки в банківських
установах:
1. Оцінка основних факторів, що визначають види і
рівень загроз інформаційній безпеці;
2. Ідентифікація загроз і методи забезпечення
інформаційної безпеки;
3. Оцінка прямих та непрямих втрат від кібератак;
4. Розробка механізму забезпечення інформаційної
безпеки дистанційного банківського обслуговування;
5. Оцінка ефективності системи інформаційної
безпеки.
Дистанційне банківське обслуговування передбачає
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надання кредитними організаціями послуг, на підставі
розпоряджень, отриманих від клієнтів будь-яким способом,
що не передбачають візит клієнта до відділення банку.
Розвиток даного напрямку банківської діяльність дозволяє
використовувати фінансові ресурси кредитної організації
найбільш оптимальним способом, надає соціальний ефект
шляхом підвищення фінансової грамотності населення
та екологічний - завдяки скороченню частки паперового
документообігу і відсутності у клієнтів банку необхідності
особистого відвідування додаткових офісів з метою здійснення
банківських операцій. На сьогоднішній день, можливість
повноцінного банківського обслуговування віддаленим
способом набуває все більшого значення, а забезпечення
інформаційної безпеки ДБО, є гарантом надійності кредитнофінансової системи будь-якої країни.
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ВПЛИВ СВІТОВИХ КРИЗ НА ФОРМУВАННЯ
ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
На сьогодні повітряний транспорт є одним з ключових
елементів успішного функціонування та гармонійного розвитку
світового господарства. Адже завдяки авіаційним перевезенням
підвищується міжнародна мобільність людей, товарів, технологій
та капіталів, що стимулює розширення міжнародних зв’язків,
зростання ділової активності, прискорення бізнес-процесів,
налагодження міжнародних торговельних відносин, розвиток
туризму тощо.
За останні 10 років загальний обсяг перевезених пасажирів
у світі зріс на 74% та наблизився до найвищої позначки за всю
історію – 4322 млн. пасажирів у рік, загальний обсяг перевезених
вантажів становив 58 млн. тон [1]. При чому на авіацію
припадає обслуговування 35% міжнародного руху товарів
порівняно з іншими видами транспорту. Прямий внесок авіації
у загальносвітовий ВВП становить понад 704,4 млрд. дол. США
[2], що значно перевищує ВВП багатьох країн. Для порівняння
– ВВП Швейцарії за 2018 рік складає 705,14 млрд. дол. США
[3], а це 20 місце в світі. До переваг авіації також слід віднести
з’єднання острівних країн з континентами, можливість швидкого
переміщення гуманітарної допомоги в будь-який куточок світу,
мобільність студентів та доступ до освітніх послуг інших країн,
можливість швидкого доступу до отримання медичних послуг,
покращення загального рівня життя населення тощо [4: 96].
Однак попит на авіаційні перевезення є нестабільним,
характеризується сезонністю й піддається постійним коливанням.
До факторів, які впливають на обсяги авіаперевезень, відносяться
ціна на авіаквитки, демографічна ситуація, звички та вподобання
споживачів, рівень добробуту та платоспроможність населення,
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політична стабільність, доступність авіаційних послуг тощо.
Слід уточнити, що узагальнюючим фактором на глобальному
рівні є динаміка зміни ВВП [5Сід: 62]. Так, за оцінками експертів
ІСАО та ІАТА, зростання світового рівня ВВП призводить до
збільшення обсягів авіаційних перевезень і навпаки (рис. 1).

Рис. 1. Річний приріст світового ВВП та обсягів авіаційних перевезень
Джерело: розраховано автором за даними [1; 6; 7].

Й хоча воєнні конфлікти, кризи, локальні спади економічного
розвитку не стали на заваді загальному стійкому розвитку
авіації, однак економічний розвиток має циклічний характер і
це відбивається також на формуванні глобального ринку послуг
повітряного транспорту. Кожна світова криза у підсумку впливає
на значне скорочення попиту на авіаційні перевезення.
У ретроспективному екскурсі, на зниження рівня світового
ВВП та доходів авіакомпаній значно вплинули азійська фінансова
криза 1997 року, терористичні атаки у США 11 вересня 2001 року
(перше найбільше скорочення загальних обсягів пасажирських
комерційних авіаперевезень, починаючи з 1991 року), поширення
епідемії атипової пневмонії (SARS) у 2003 році, світова
фінансова криза 2008-2009 років. Саме події 11 вересня 2001
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року і фінансова криза 2008-2009 років мали значне негативне
значення на світовому авіаринку, впливаючи на ємнісну
тенденцію приблизно впродовж 2 років. Азійська ж криза 1997
року мала більш регіональний характер порівняно з останніми
[8: 29]. Не буде виключенням щодо значного незадовільного
впливу на глобальний авіаринок й поточна пандемія, пов’язана
з поширенням у світі коронавірусної інфекції COVID-19.
На сьогодні міжнародні економічні відносини є більш
мобільними та інтегрованими, а міжнародні ринки тісно
пов’язані між собою. Й криза, яка почалася в Азії, зупинивши
промислове виробництво та сектор послуг, паралізувавши
міжнародні логістичні канали, згодом відбилася на економіці
багатьох країн. Однак поширення вірусу та набуття статусу
пандемії призвело до краху багатьох ринків. Так, поточний
стан є найбільш глибокою кризою глобального ринку
авіаційних перевезень. Закриття державних кордонів і
примусове обмеження авіатрафіку призвело до згортання
ключових ринків для багатьох авіакомпаній в різних регіонах
світу.
Наслідки поширення пандемії COVID-19 для авіаційної
галузі:
1. Обмеження або повна заборона міжнародних та
внутрішніх авіаційних перевезень на певний період урядами
багатьох країн (в тому числі й Україна) з метою скорочення
поширення вірусної інфекції.
2. У зв’язку з обмеженням авіаперевезень та в умовах
падіння глобального попиту авіакомпанії скоротили обсяги
надання послуг авіаперевезення (як от авіаперевізники, що
входять до групи Lufthansa, лоукост Norwegian, KLM, Finnair,
Wizz Air, Air Canada та інші).
3. Деякі авіакомпанії взагалі закрили комерційні
пасажирські авіарейси (Brussels Airlines, Laudamotion (дочірня
авіакомпанія Ryanair), Austrian Airlines, LOT, SAS, Air Baltic,
EasyJet). Тут, до речі, також стає вкрай актуальним питання
про забезпечення місць стоянки повітряних суден в умовах
обмежених можливостей аеропортів.
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4. Відповідно до прогнозів ІАТА збитки авіакомпаній
у разі подальшого поширення пандемії можуть сягати 113
млрд. дол. США [9]. На сьогодні найбільшими статтями витрат
авіакомпаній є лізинг повітряних суден і виплата відсотків за
кредитами на їх придбання. Далі йде обслуговування в аеропортах,
технічне обслуговування й ремонт, оплата праці, аеронавігаційне
обслуговування, інші витрати. При чому лізингові платежі та
виплати відсотків по кредитах є постійними й не залежать від
кількості наданих послуг. Тобто авіакомпанії продовжують їх
сплачувати, навіть якщо взагалі не здійснюють польоти.
5. З початком коронавірусної кризи деякі авіакомпанії
переглянули моделі бізнесу (наприклад, націоналізація Alitalia).
Низка авіакомпаній оголосила банкрутство (наприклад, один з
найбільших британських авіаперевізників Flybe).
6. Скорочення авіаперевезень майже на 90% стало
причиною переведення персоналу авіакомпаній на укорочений
робочий день, пропозиції піти у відпустку, масове звільнення
працівників, перш за все бортпровідників тощо.
З метою зниження впливу коронавірусної пандемії
COVID-19 на авіаційний сектор в багатьох країнах світу
авіакомпанії звернулись до урядів за державною підтримкою (в
тому числі авіаперевізники ЄС та США). Допомогти авіакомпаніям
фінансово пережити кризу уряди можуть у різний спосіб: пряма
фінансова допомога, тимчасове звільнення від податків, надання
позик, кредитні гарантії тощо.
У свою чергу, в ЄС тимчасово призупинена система
розподілу авіаційних слотів в аеропортах для авіакомпаній. А саме
йдеться про відміну правила, відповідно до якого авіакомпанії
повинні забезпечувати виконання 80% рейсів від заявлених
слотів на зліт-посадку повітряних суден з метою отримати таку
ж кількість слотів наступного року. Тимчасове призупинення
системи розподілу авіаційних слотів триватиме з 1 березня по 24
жовтня 2020 року, а для авіарейсів між ЄС та Китаєм – з 23 січня
2020 року. [10]. Така практика допоможе авіакомпаніям гнучко
реагувати на попит на міжнародні пасажирські авіаперевезення в
період впровадження карантину багатьма країнами, підтримувати
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свою фінансову стабільність, а також скоротити негативний вплив
на довкілля. Впровадження подібних заходів вже мало місце на
світовому ринку авіаперевезень: після терористичної атаки 11
вересня 2001 року, під час поширення пандемії 2003 року, світової
фінансової кризи 2008-2009 роки.
Таким чином, з однієї сторони авіація була й залишається
одним з головних драйверів глобалізації світової економіки.
Інтеграція великих ринків країн, що розвиваються, в світову
економічну систему, створення єдиного ринку ЄС та інших
регіональних торговельних об’єднань, зростання обсягів
інвестиційних потоків в усьому світі, лібералізація ринку
авіаційних послуг позитивно вплинули на розвиток авіації.
З іншого ж боку обсяги авіаційних перевезень залежать від
соціально-економічного розвитку країн і загального добробуту
населення. І якщо економіки перебувають в стані спаду або
ще гірше – має місце світова криза, то це напряму призводить
до скорочення обсягів авіаперевезень та кризового стану
глобального авіаринку. Не є виключенням поширення світом
пандемії COVID-19. Наразі потрібен час на зняття обмежень щодо
вільного переміщення людей і стабілізацію попиту на авіаційні
перевезення.
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