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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАКТИКИ НАДАННЯ 

ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИТУЛКУ НА ГУМАНІТАРНИХ 

ЗАСАДАХ 

Дипломатичний притулок базується на ідеї, що 

дипломатична місія держави, що направляє, має право 

пропонувати захист біженцям, які перебувають у приміщенні 

місії. Актуальність концепції дипломатичного притулку полягає 

у його значному використанні державами, проте, на відміну від 

територіального притулку, невизначеністю його остаточного 

місця у системі міжнародного права та порівняно невеликим 

ступенем дослідження у юридичній доктрині. 

 Переходячи до питання історичної еволюції правових 

норм стосовно дипломатичного притулку, варто зазначити, що 

практика укриття біженців у приміщеннях посольств зросла в 

межах європейських держав у період Відродження при постійних 

посольствах. Згодом загального визнання набула норма, згідно 

якої будинок посла, включаючи його допоміжний персонал від 

секретарів до домашніх службовців, - має право на імунітет від 

виконавчої юрисдикції держави перебування [1: 3]. 

Відомий нідерландський політик, юрист, філософ епохи 

Просвітництва Гуго Гроцій, як засновник теорії 

екстериторіальності, заявляв, що ідея про те, що посол повинен 

розглядатися як такий, що залишається на території государя, є 

юридичною фікцією і що будь-яке право на надання притулку в 

приміщенні посольства має бути підтверджене приймаючою 

державою [2: 19: 12]. 

Суверенні правителі застосовували ширший підхід. 

Зокрема, імператору Карлу V приписується заява:  «Нехай 

будинки послів надають непорушний притулок, як це робили 

раніше храми богів» [3: 469]. 
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Хоча автори дипломатичного права не підтримували 

теорію про те, що приміщення посольства утворювали анклав на 

чужій території [4: 117], у ряді європейських міст, а саме у Римі, 

Мадриді, Венеції та Франкфурті-на-Майні, виробилася практика 

заборони правоохоронних дій стосовно звичайних злочинців, які 

перебували у приміщеннях посольств іноземних держав і навіть в 

прилеглих районах. У результаті такої практики, відомої також як 

“franchise du quartier”, посольства ставали святинями для 

місцевих злочинців. Тому, до кінця XVII століття через таке 

зловживання недоторканністю дипломатичних приміщень і з 

ініціативи Папи Римського Інокентія XI, дана практика 

припинилась [5: 35: 282]. 

Таким чином, при відносно упорядкованих політичних 

обставинах Європи протягом XIX століття право надання 

дипломатичного притулку було відхилено. Тим часом, практика 

надання дипломатичного притулку разом із правом безпечного 

виїзду біженців зросла у Латинській Америці внаслідок частих 

революційних змін уряду. Практика була офіційно оформлена 

низкою конвенцій та узгоджених правил, які визначали осіб, які 

мають право на притулок, та процедури, яких слід дотримуватися 

для врегулювання ситуації. Наприклад, у 1889 р. Конвенція 

Монтевідео між Аргентиною, Болівією, Парагваєм, Перу та 

Уругваєм  передбачала у ст. 17, що притулок у дипломатичних 

приміщеннях повинен бути гарантований особам, звинуваченим 

у політичних злочинах. Про це повинен бути повідомлений уряд 

держави перебування, який мав право вимагати якнайшвидшого 

відправлення біженця за межі країни, забезпечуючи безпечний 

проїзд.  Крім того, Конвенція про встановлення правил надання 

притулку (Гаванська конвенція), розроблена в 1928 році Шостою 

міжнародною американською конференцією, встановила між 

сторонами право надавати дипломатичний притулок політичним 

злочинцям, та прямо виключила осіб, які звинувачуються у 

звичайних злочинах, і дезертирів [6]. 

Таким чином, на сьогодні звичаєве міжнародне право 

заперечує право держави надавати біженцям дипломатичний 
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притулок, проте, визначено, що притулок у посольствах може 

надаватися із причин безпосередньої загрози для біженця. Загроза 

може полягати в негайній смерті або пораненні з боку натовпу або 

в тому, що держава перебування не надає гарантій справедливого 

судового розгляду [7: 238]. 

Міжнародний Суд ООН у справі Колумбії проти Перу 1950 

року стосовно дипломатичного притулку визнав, що "притулок 

може бути наданий з гуманітарних міркувань з метою захисту 

політичних правопорушників від жорстоких і безладних дій 

безвідповідальних верств населення", та, крім того, визнав 

можливість виключного надання притулку, "якщо правосуддя 

було пошкоджене заходами, явно спровокованими політичними 

цілями" [8: 274].  

До випадків, коли дипломатичні приміщення надавали 

дипломатичний притулок з гуманітарних причин, належать 

громадянська війна в Чилі в 1891 р., повстання в Угорщині в 1956 

р. та період після падіння уряду президента Альєнде в Чилі в 1973 

р., а також його заміщення режиму генерала Піночета. У 1975 

році 800 біженців у французькому посольстві в Пномпені, 

Камбоджа, були вислані з небезпечних умов після встановлення 

комуністичного режиму, а сама французька місія була вилучена, 

як тільки останні біженці її покинули. У Тегерані в 1979 р. 

канадське посольство не лише дало притулок деякій кількості 

американських дипломатів, які не були в посольстві США, коли 

його захопили іранські студенти, але надавали допомогу при їх 

таємному виїзді з Ірану шляхом видачі канадських паспортів та 

підроблених іранських виїзних віз [1: 14]. 

Навіть Сполучені Штати Америки, які неодноразово 

заперечували будь-яке загальне право держави надавати 

дипломатичний притулок у приміщеннях своєї місії, надавали 

захист із гуманітарних міркувань у своїх місіях у країнах, де 

політична вимога захищати біженців від несправедливого 

місцевого правосуддя переважала вимогу невтручання у 

внутрішні справи держави перебування. Так, США надали 

притулок кардиналу Міндсценті у їхньому посольстві в 
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Будапешті після угорського повстання 1956 року, а також у 1989 

році – китайському дисиденту та його дружині у своєму 

посольстві в Пекіні. 

Але наразі у США переважає більш обмежувальний підхід, 

оскільки напади "Аль-Каїди" на посольства США в Кенії та 

Танзанії в 1998 р., а також в Нью-Йорку та Вашингтоні в 2001 р. 

призвели до більшої тривоги з приводу несанкціонованого 

вторгнення в дипломатичні місії США за кордоном та високого 

рівня безпеки, що робить вторгнення складнішими [9: 35]. 

Отже, хоча дипломатичний притулок існує століттями, 

його законність досі залишається дискусійною. Однак, звичаєве 

право дозволяє його застосування в межах гуманітарної 

практики. 
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МІСЦЕВІ СУДИ В УКРАЇНІ 

Місцевий суд є основною ланкою в системі судів загальної 

юрисдикції. Це випливає насамперед з того, що суди саме цього 

рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та 

адміністративні справи, за винятком тих, які віднесено 

законодавством до компетенції інших судів. 

Засади організації та діяльності місцевих судів закріплено 

в Конституції, Законах України “Про судоустрій України”, “Про 

статус суддів” і деяких інших нормативних актах. 

Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста. 

В назві місцевого суду використовують назву населеного пункту, 

в якому він знаходиться. До місцевих загальних судів належать і 

військові суди гарнізонів [1]. 

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої 

інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до 

його підсудності. Зокрема, місцеві загальні суди розглядають 

кримінальні та цивільні справи, а також справи про 

адміністративні правопорушення; місцеві господарські суди 

розглядають справи, що виникають із господарських 

правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним 

законом до їх підсудності; місцеві адміністративні суди 

розглядають адміністративні справи, пов'язані з 

правовідносинами в сфері державного управління та місцевого 

самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім 

справ адміністративної юрисдикції у сфері військового 

управління, розгляд яких здійснюють військові суди. Порядок 

призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначено 
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Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України “Про 

статус суддів” (ст.9) [1]. 

Голову місцевого суду та його заступника призначає на 

посаду строком на п'ять років із числа суддів і звільняє з посади 

Президент України за поданням Голови Верховного Суду 

України (а щодо спеціалізованих судів — голови відповідного 

вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради 

суддів України (щодо спеціалізованих судів — рекомендації 

відповідної ради суддів) [1]. 

Належна організація роботи місцевого суду має велике 

значення для забезпечення виконання покладених на нього 

функцій. Завдання організувати роботу суду покладено на голову 

суду. Організація роботи судів загальної юрисдикції визначається 

Конституцією та законами України "Про судоустрій України" від 

7 лютого 2002 року, "Про статус суддів", "Про органи 

суддівського самоврядування", "Про порядок обрання на посаду 

та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою 

України" та ін. Відповідно до Закону "Про судоустрій України" 

суди загальної юрисдикції включають в себе:  

1) місцеві;  

2) апеляційні, Апеляційний Суд України;  

3) Вищі суди. Очолює судову систему судових 

органів загальної юрисдикції Верховний Суд України. 

Систему місцевих судів складають:  

1) районні (міські), районні в місті та міськрайонні 

суди;  

2) адміністративні суди;  

3) господарські суди;  

4) військові суди гарнізонів.  

Вони розглядають цивільні, господарські, адміністративні і 

кримінальні справи по першій інстанції. Усі господарські, 

цивільні і адміністративні справи та частина кримінальних справ 

розглядаються одноособово професійним суддею. Кримінальні 

справи де передбачені санкції до десяти років включно 

розглядаються судом у складі одного професійного судді і двох 

народних засідателів. Там де санкції перевищують понад десять 
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років справи розглядаються судом у складі судді і шести 

присяжних (суд присяжних). 

До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, 

голова та заступник голови суду. В місцевому суді, в якому 

кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено 

більше одного заступника голови суду. 

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду 

визначено Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом 

України “Про статус суддів”(ст.9) [2].  

До повноважень місцевого суду відносяться: 

1. розгляд справ по першій інстанції, які віднесені 

процесуальним законом до його підсудності; 

2. розгляд кримінальних та цивільних справи, а 

також справ про адміністративні правопорушення;  

3. розгляд господарських справ, що виникають із 

господарських правовідносин, а також інших справ, віднесених 

процесуальним законом до їх підсудності; 

4. розгляд адміністративних справ, пов'язаних із 

правовідносинами у сфері державного управління та місцевого 

самоврядування (справи адміністративної юрисдикції);  

5. розгляд справ адміністративної юрисдикції у 

сфері військового управління, що здійснюються військовими 

судами. 
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INTERNATIONAL LAW CONSIDERS TORTURE TO 

BE ONE OF THE MOST SERIOUS CRIMES AGAINST 

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS. 

The Preamble to the 1948 Universal Declaration of Human 

Rights states that taking into account Recognition of the inherent 

dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the 

human family is the foundation of freedom, justice and peace in the 

world; that disregard and contempt for human rights have led to 

barbaric acts that outrage the conscience of mankind, and that the 

creation of such a world in which people will have freedom of speech 

and belief and will be free from fear and want is proclaimed as a high 

aspiration of people; and it is necessary that human rights are protected 

by the power of law...» [1: 5] 

According to art. 1 of the Universal Declaration, all human 

beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed 

with reason and conscience and should act towards each other in a 

spirit of brotherhood». Next in the Art. 3 says that «every person has 

the right to life, liberty and personal inviolability». 

According to art. 5 of the Declaration, no one shall be subjected 

to torture or Cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

 The UN General Assembly of 19 December 1984 adopts the 

Convention «Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment». Para. 1 of the Convention defines torture. 

Torture shall be understood as any act by which severe pain or 

suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a 

person in order to obtain from him or a third person information or a 

confession, to punish him for an act he or a third person has committed 

or of which he is suspected to have committed, and to intimidate or 

coerce him or a third person, or for any reason based on discrimination 
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of any kind, when such pain or suffering is inflicted by a public official 

or other person, acting in an official capacity, or at their instigation, or 

from consent or acquiescence. This definition does not include pain or 

suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful 

sanctions» [2: 59]. 

 Acts of torture may be characterized as: 

1) causing severe pain or suffering; 

2) Intentional; or 

3) For the purpose of obtaining information or a confession 

about the acts committed by that person or another person, as well as 

of the acts committed, these persons are suspected, with the aim of 

coercing or intimidating, and for any other reason, Based on 

discrimination of any kind; 

4) Instigated, with the consent of officials 

or any other person acting in an official capacity. 

According to Art. 2 Each State Party shall take effective 

legislative, administrative, judicial and other measures to prevent acts 

of torture in any territory under its jurisdiction. 

No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of 

war or a threat of war, internal political instability or any other public 

emergency, may be invoked as a justification of torture. An order from 

a superior officer or a public authority may not be invoked as a 

justification of torture. 

It is further stated that no State party shall expel, return 

(«refouler») or extradite a person to another State where there are 

substantial grounds for believing that he would be in danger of being 

subjected to torture. In order to determine the existence of such 

grounds, the competent authorities shall take into account all relevant 

considerations, including, where applicable, the existence in the State 

concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations 

of human rights. 

From the content of the Convention «Against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment» it is possible 

to formulate the following conclusions, which are important when 

investigating facts of torture: 
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- torture may be committed either by means of an act (whether 

physical or 

Mental suffering) and inaction; 

- acts under the influence of which information or confessions 

were obtained, not only by the person against whom the torture was 

committed but also by a third person who was subjected to moral 

suffering, should be considered torture; 

- the purpose of torture may be as a confession or testimony, but 

revenge (punishment) against a person suspected of having committed 

a criminal act; 

- torture will also occur if the infliction of physical pain or 

suffering is related to a person’s racial, national, religious, social, 

linguistic, gender, age or other affiliation, or professional or other 

activity. 

- the participation of an official in obtaining information 

(confessions or statements) by means of torture should not be direct. 

In order that the infliction of pain or suffering falls within the scope of 

the «Convention against Torture...» it is sufficient that the official 

incites or knows about the use of torture and does not prevent it. 

The term «torture» includes various methods, including severe 

beatings, electric shocks, sexual violence, prolonged solitary 

confinement, exhausting labour, acts aimed at drowning or 

suffocation, dismemberment and prolonged suspension. 

Although there is no exhaustive list of prohibited acts, 

international law makes clear that torture is «cruel, inhuman or 

degrading treatment». In addition to the above-mentioned methods of 

inflicting severe pain or suffering, torture includes forcing a person to 

stand crucified against a wall for several hours; blinding by bright 

lights or flashes; prolonged exposure to deafening sounds; deprivation 

of sleep, food or drink; restriction of movement, prolonged standing in 

a straightened or bent state, forced vibration. 

According to international acts which contain the broad concept 

of «torture». 

The following types can be distinguished: 

- torture committed in the course of 
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- used for the purpose of obtaining information or confessions; 

- torture as a punishment for an act; 

- preventive torture aimed at forcing a person to 

- committing or refusing to commit acts; 

- discriminatory acts of torture are committed against persons 

belonging to racial, national, religious, social, linguistic, gender, age 

or other affiliations, as well as professional or other activities. 

According to principle 6 of the United Nations Body of 

Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment, 1988 [3: 61], no detained or imprisoned 

person shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment, inhuman or degrading treatment or 

punishment. No circumstances may be invoked as a justification of 

torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

At the same time, the term «cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment» shall be interpreted in such a way as to 

afford the widest possible protection against physical or psychological 

abuse, including holding a detained or imprisoned person in conditions 

that deprive him, temporarily or permanently, of any of his natural 

senses, such as vision, hearing, spatial or temporal orientation. 

The following principles of the Code further state that it is 

prohibited to abuse the position of a detained or imprisoned person in 

order to compel him to confess, to incriminate himself in any other 

way or to testify against any other person. No detainee shall be 

subjected during interrogation to violence, threats or methods of 

investigation that impair his ability to make decisions or make 

judgements. No detained or imprisoned person shall, even with his 

consent, be subjected to any medical or scientific experimentation 

likely to harm his health. The duration of any interrogation of a 

detained or imprisoned person and the intervals between 

interrogations, as well as the names of officials, shall be recorded and 

verified in such form as may be prescribed by law. 

In order to prevent torture, the Convention recommends that 

each State party: 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

23 

- provide training materials and information on the prohibition 

of torture to law enforcement personnel, civil or military, medical 

personnel, public officials and others; which may be relevant to the 

custody, interrogation or treatment of persons subjected to any form of 

arrest, detention or imprisonment. 

- systematically review interrogation rules, instructions, 

methods and practices, as well as conditions of detention and treatment 

of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment 

in any territory under its jurisdiction, in order to prevent any cases of 

torture. 

- ensure that its competent authorities proceed to a prompt and 

impartial investigation whenever there are reasonable grounds to 

believe that torture has been committed in any territory under its 

jurisdiction. 

- ensure that any person who alleges that he has been subjected 

to torture in any territory under the jurisdiction of that State has the 

right to be complaints to the competent authorities of that State and 

their prompt and impartial examination of the complaint. Steps shall 

be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected 

against any ill-treatment or intimidation in connection with his 

complaint or any evidence given. 

- ensure in its legal system that a victim of torture obtains redress 

and has an enforceable right to fair and adequate compensation, 

including the means for as full rehabilitation as possible. In the event 

of the death of the victim as a result of torture, his dependents are 

entitled to compensation. 

- ensure that any statement which is established to have been 

made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any 

proceedings, except against a person accused of torture, as evidence 

that the statement was made. 

- to prevent, in any territory under its jurisdiction, other acts of 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment that do not 

amount to torture as defined in the article. 1 When such acts are 

committed by or at the instigation of or with the consent or 
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acquiescence of a public official or other person acting in an official 

capacity. 

International standards are therefore aimed at preventing torture 

and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment and call 

upon States to take concrete measures to prevent such violations 

against persons; Persons suspected of committing socially dangerous 

acts, as well as persons serving sentences in places of deprivation of 

liberty. 
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УГОДА ПРО СПІЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це 

двостороння угода між ЄС і третіми країнами для встановлення 

спільних стандартів безпеки та лібералізації ринкових відносин у 

сфері авіації. 

Угода про Спільний авіаційний простір складається з двох 

частин: 

1. Гармонізації національного законодавства із 

законодавством ЄС у сфері забезпечення безпеки польотів та 

управління аеронавігацією. 
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2. Забезпечення взаємного доступу на ринки авіа галузі: 

ринок авіаційних перевезень, виробництва та обслуговування 

авіаційної техніки, навчання авіаційних фахівців тощо на рівних 

умовах для всіх країн – членів САП [1: 27]. 

По суті, САП – це зона вільної торгівлі для авіації, зокрема 

в питаннях безпеки польотів, захисту пасажирів, відповідальності 

авіаперевізників за перевезення, захисту навколишнього 

середовища, конкуренції та державної допомоги. 

Відповідно до Угоди про САП, авіаперевізники отримують 

право здійснювати перевезення в межах ЄС, керуючись 

спільними нормами права щодо видачі ліцензій і доступу до 

ринку, конкуренції, недискримінації, безпеки польотів, державної 

допомоги. Після підписання такої угоди треті країни мали 

інкорпорувати до свого національного законодавства норми ЄС у 

сфері управління повітряним транспортом. 

Спочатку, угода між Україною та ЄС також базувалася на 

«горизонтальній» угоді, тобто лише на Угоді про деякі аспекти 

повітряного сполучення, але згодом була розширена через 

наявність в Україні масштабної авіаційної галузі. 

За цією Угодою авіаційний простір в Україні повинен бути 

заснований на ідентичних правилах, як у ЄС, в сфері безпеки 

польотів, авіаційної безпеки, управління повітряним рухом, 

захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, 

систем комп’ютерного бронювання, а також, що стосується 

соціальних норм в авіаційній галузі. 

Угода про Спільний авіаційний простір між Україною та 

ЄС, передбачає інкорпорування в українське законодавство 64 

регламентів і директив ЄС у сфері авіації. 

Переговорний процес щодо укладення Угоди про Спільний 

авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом, що 

передбачено Угодою про асоціацію, було розпочато ще у грудні 

2007 року. Це була реакція на виконання Указу Президента 

України від 19 жовтня 2007 року № 981 «Про делегацію України 

для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо 

укладення Угоди»[2: 13]. Завершився переговорний процес щодо 
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укладення Угоди про САП між Україною та ЄС 28 листопада 

2013 року її парафуванням у м. Вільнюс. 

Українською стороною було виконано відповідні 

внутрішні процедури та отримано повноваження на укладання 

Угоди у травні 2014 року.  

Проте підписання Угоди про САП гальмувалося з огляду на 

відсутність консенсусу між Іспанією та Великою Британією щодо 

формулювання п.31 «Територія» ст.2 «Визначення» про 

територіальне застосування Угоди в частині Гібралтару.  Із 

виходом Великої Британії з ЄС ця проблема була знівельована. 

Наступною нагодою для підписання Угоди про САП був 

жовтневий саміт Україна-ЄС, де українська сторона очікувала 

підписання, проте цього знову не відбулось, як заявили в 

Брюсселі, ще не завершився процес повного виходу Великої 

Британії із Європейського Союзу. У лютому 2021 року 

підписання угоди знову не відбулося через бюрократичні 

процедури.  

Незважаючи на затримки з підписанням Угоди, 

необхідність гармонізації авіаційного законодавства України та 

ЄС не втратила актуальності. Відповідні завдання з виконання 

Угоди про САП зафіксовано в заходах Угоди про Асоціацію: про 

необхідність лібералізації повітряного простору з країнами-

членами ЄС йдеться в Додатку 32 до Угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС. Зокрема, там зазначено, що без шкоди для 

укладання Угоди про САП необхідно забезпечити здійснення та 

узгоджену розробку двосторонніх угод про повітряне сполучення 

між Україною та державами-членами ЄС з поправками, 

внесеними згідно з «горизонтальною угодою» (Угода між 

Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти 

повітряного сполучення)[3]. 

Перешкодами, які стоять на шляху імплементації Угоди 

про САП, є відсутність комплексного плану з інкорпорування 

технічних регламентів ЄС та низки інших актів авіаційного права, 

в тому числі щодо економічного регулювання ринків послуг, а 
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також відсутність плану проведення двосторонніх перемовин з 

країнами ЄС щодо «Відкритого Неба». 

Враховуючи, що Україна чітко взяла курс на інтеграцію з 

ЄС і підписання Угоди про САП з ЄС – це питання часу, 

враховуючи політичні процеси всередині ЄС та всесвітню 

пандемію. Тому для України видається цілком логічним не чекати 

факту підписання Угоди про САП, а починати впроваджувати 

положення Угоди та активізувати двосторонні переговори з 

країнами ЄС про лібералізацію повітряного простору. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАБОВ'ЯЗАНЬ ЗА КОНВЕНЦІЄЮ ПРО МІЖНАРОДНУ 

ЦИВІЛЬНУ АВІАЦІЮ 1944 р. 

Беручи до уваги, що майбутній розвиток міжнародної 

цивільної авіації може  значною мірою сприяти встановленню і 

підтриманню дружби і взаєморозуміння між націями і народами 
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світу, тоді як зловживання нею може створити загрозу загальній 

безпеці. 

Беручи до уваги,  що  бажано  уникати  розходжень і 

сприяти такому співробітництву між націями і народами,  від 

якого залежить мир у всьому світі[1]. 

Тому Уряди, що нижче підписалися, досягнувши згоди 

щодо певних  принципів і заходів з тим, щоб міжнародна цивільна 

авіація могла  розвиватися безпечним і упорядкованим чином, 

щоб міжнародні  

повітряні  сполучення  могли  встановлюватися  на  основі 

рівності повітряним шляхом і здійснюватися раціонально та 

економічно. 

Уклали з цією метою дану Конвенцію. 

Цілями і завданнями  Організації  є  розробка  принципів і 

методів  міжнародної  аеронавігації  та сприяння 

плануванню і розвитку міжнародного повітряного транспору з 

тим, щоб: 

a) забезпечувати   безпечний   і    упорядкований    розвиток 

міжнародної цивільної авіації у всьому світі; 

b) заохочувати  мистецтво   конструювання   та   

експлуатації повітряних суден у мирних цілях; 

c) заохочувати  розвиток  повітряних  трас,   аеропортів   та 

аеронавігаційних засобів для міжнародної цивільної авіації; 

d) задовольняти   потреби   народів   світу   в   безпечному, 

регулярному, ефективному та економічному повітряному 

транспорті; 

e) запобігати  економічним  втратам,  викликаним   

нерозумною конкуренцією; 

f) забезпечувати  повну  повагу  прав  Договірних  держав   

і справедливі    для    кожної    Договірної    держави   можливості 

використовувати   авіапідприємства,   зайняті    в    міжнародному 

повітряному сполученні; 

g) уникати дискримінації стосовно Договірних держав; 

h)сприяти безпеці польотів у міжнародній аеронавігації; 
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i) надавати спільне сприяння розвитку  міжнародної  

цивільної аеронавтики в усіх її аспектах[2]. 

У Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну 

авіацію1944р.та Монреальському протоколі від 10 травя 1989р «

Про доповнення Чиказької конвенції  «Про міжнародну цивільну 

авіацію» 1944 р. статтею 3 bis», 

які створюють нормативно правову підставу відповідальності 

держави за знищення чи пошкодження цивільного повітряного 

судна в польоті, а сам акт знищення чи 

пошкодження цивільного повітряного судна, який за-грожує 

безпеці цивільного повітряного судна, складає фактичну підставу 

відповідальності держави. 

Доведено, що умовами виникнення міжнародно-правової 

відповідальності держави за вчинення знищення чи пошкодження 

цивільного повітряного судна є: атрибутивність такого акту 

державі, неправомірність акту, що може бути виключена певними 

обставинами, зокрема вжиттям правомірних контрзаходів – 

застосуванням зброї, однак, тільки в тих випадках, коли, не 

застосування таких заходів, загрожувало б безпеці держави чи її 

населенню. Виявлені проблеми міжнародно-правового змісту 

міжнародно-правової відповідальності держави за акти 

незаконно втручання в безпеку цивільної авіації, обґрунтована 

необхідність упорядкування та систематизації норм 

міжнародного права, які визначають відповідальність держави в 

міжнародному праві та її наслідки для міжнародного 

правопорядку[3]. 

Визначено, що знищення чи пошкодження державою 

цивільного повітряного судна в польоті, породжує кримінальну 

відповідальність фізичних осіб-виконавців вказаного акту та 

відповідальність держави, у формі реституції (якщо це можливо), 

репарації, компенсації чи сатисфакції, з метою відновлення стану, 

що існував до порушення. У тому ж випадку, коли такий акт є 

актом агресії, то держави можуть вживати заходів з припинення 

таких порушень у рамках міжнародних організацій, застосувавши 
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механізм Ради Безпеки ООН, яка наділена повноваженнями 

вживати обов'язкових заходів. 

На підставі системного аналізу норм Чиказької конвенції 

«Про міжнародну цивільну авіацію» 1944 р., була вжита спроба 

сформувати нове більш розширене розуміння вказаного 

принципу, який, як стверджують певні науковців, складається із 

трьох складових: - суто безпеки цивільних повітряних суден 

(статті 46, 5, 15, 8, 69 Чиказької конвенції); - безпеки інших сфер 

життя, яку в собі несе зловживання цивільною авіацією (пункт b 

стаття 9, 35 та 64 Чиказької конвенції); - створення надійного та 

економічного повітряного транспорту, та сприяння підвищенню 

безпеки міжнародних повітряних сполучень (стаття 44 Чиказької 

конвенції)[4]. 
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РЕФOРМУВAННЯ ЗМІCТУ ЮРИДИЧНOЇ 

OCВІТИ НA ПРИКЛAДІ ФРН ТA CШA  

Прoтягoм тривалого чacу кількіcть cтудентів-юриcтів 

зрocтaє, a oтже і пoширеніcть юридичнoї  прoфеcії тaкoж. 

Питaння рефoрмувaння  юридичнoї ocвіти cтaнoм нa 

cьoгoдні є дуже aктуaльним.  A ocoбливу увaгу cлід звернути нa 

різнoмaнітну кількіcть підxoдів дo регулювaння дaнoгo питaння, 

тим більше кoли мoвa йде прo крaїни, які рoзтaшoвaні нa різниx 

кoнтинентax. В дaнoму випaдку - ФРН тa CШA. 

Темaтику acпектів рефoрм  юридичнoї ocвіти  у CШA a  

ФРН дocліджувaли  A. Aндрoщук, Р. Aнтрoпoв, В. Бігун, В. 

Влacиxін, Р. Грaверт, Н. Дaвидoвa, В. Зaxaрoв, O. Мінченкo, Ю. 

Рocкoпінa, C. Фoкінa тa ін.  

Для Cпoлучениx Штaтів рефoрмувaння юридичнoї ocвіти 

кoжні 10-15 рoків є звичнoю тa пocтійнoю cпрaвoю. У Німеччині 

іcтoтні зміни в юридичній ocвіті вніc федерaльний зaкoн 2002 р.: 

«Прo рефoрму юридичнoї ocвіти». 

У зaгaльнoму вигляді рефoрмa cтocуєтьcя мoделей 

юридичнoї ocвіти. Ocнoвне питaння: який тип  юридичнoї ocвіти 

пoтрібнo фoрмувaти? Aнaліз рефoрм у cфері юридичнoї ocвіти 

пoкaзує, щo їx уcпіx зaлежить як від cуб'єктивниx чинників 

ocвітньoгo прoцеcу, тaк і від типу прaвoвoї cиcтеми. Тoму 

вивчення мoделей юридичнoї ocвіти в тaкиx cиcтемoутвoрюючиx 

крaїнax ocнoвниx прaвoвиx cімей, як Німеччинa і CШA, 

зacлугoвує нa ocoбливу увaгу. 

Юридичній ocвіті в Німеччині – 800 рoків. Німецькa 

cиcтемa підгoтoвки юриcтів cьoгoдні зoрієнтoвaнa нa підгoтoвку 

як дo cуддівcькoї, тaк і дo aнвaльтcькoї діяльнocті. Чacткoвo це 

зумoвленo й тим, щo лише 5–10 % випуcкників німецькиx вишів 

cтaють cуддями, тoді як 80 % – aдвoкaтaми. 
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Дocлідники виділяють кількa етaпів евoлюції мoделі 

юридичнoї ocвіти у Німеччині. Перший етaп (XІX cт.) 

предcтaвлений пруccькoю мoделлю  підгoтoвки юриcтів, 

oрієнтoвaнoю нa фoрмувaння універcaльнoгo, уніфікoвaнoгo 

юриcтa. Другий етaп припaв нa нaциcтcьку диктaтуру 1933–1945 

рр. і мaв нa меті підгoтoвку “пaртійнoгo юриcтa”. Нa третьoму 

етaпі (1945–1970 рр.) cтвoренo мoдель “юриcтa-cудді”. В епoxу 

четвертoгo етaпу (1970–1991 рр.) з’явилacь мoдель “юриcтa-

coціaльнoгo інженерa”. Цільoве признaчення oтримaлa coціaльнa 

кoмпетенція. Відбулacь відмoвa від oрієнтaції нa cуддю у 

нaвчaльнoму прoцеcі. Знaчний вплив нa рефoрмувaння 

юридичнoї ocвіти cпрaвилo oб’єднaння Німеччини у 1990 рoці. 

Зміcт п’ятoгo етaпу визнaчилa рефoрмa 2003 р.: екoнoмізaція 

юридичнoї ocвіти, oрієнтaція нa юриcтa-aдвoкaтa. Нинішній 

шocтий етaп cпрямoвaний нa підгoтoвку цінніcнo oрієнтoвaнoгo 

юриcтa – “єврoюриcтa”.  

Підгoтoвкa юриcтів у ФРН здійcнюєтьcя не тільки в 

універcитетax. Діють 36 прaвoвиx шкіл. Їx випуcкники не мoжуть 

зaймaти пocaди cудді, aдвoкaтa і нoтaріуca, aле мoжуть бути 

держaвними cлужбoвцями, прaцювaти юриcтaми у кoмерційниx 

тa іншиx cтруктурax [1]. 

У CШA зa 240-річну іcтoрію булa cтвoренa мoдель 

підгoтoвки юриcтів, ocнoвними xaрaктериcтикaми якoї є вузькa 

cпеціaлізaція і прaктичнa cпрямoвaніcть нaвчaння. Зміcт 

юридичнoї ocвіти визнaчaють прaвничі шкoли, Aмерикaнcькa 

acoціaція юриcтів і великі юридичні фірми. Дoмінуючa рoль 

нaлежить AAЮ, якa у 1992 р. випуcтилa дoпoвідь Мaккрейтa 

“Юридичнa ocвітa і підвищення квaліфікaції”, в якій визнaчилa 

нaбір неoбxідниx для юриcтa кoмпетенцій. Дo ниx нaлежaть: 

вирішення прoблем; юридичний aнaліз і oбґрунтувaння; вивчення 

юридичнoї літерaтури і дoкументів; вивчення фaктів; 

кoмунікaтивніcть; кoнcультувaння; ведення перегoвoрів; знaння 

прoцедур пoв’язaниx із cудoвими пoзoвaми і aльтернaтивними 

cпocoбaми вирішення cпoрів; oргaнізaція і упрaвління у cфері 

юридичнoї діяльнocті; виявлення і вирішення прoблем етичнoгo 

xaрaктеру. 
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 Aмерикaнcькі універcитети тa кoледжі від пoчaтку cвoгo 

іcнувaння були мaйже aбcoлютнo незaлежними як від влaди 

штaтів, тaк і від федерaльнoгo уряду. Aкaдемічнa aвтoнoмія і 

незaлежніcть – це першa і, мaбуть, нaйфундaментaльнішa oзнaкa, 

якa відрізняє aмерикaнcькі універcитети від єврoпейcькиx 

універcитетів, зaлежниx від урядів cвoїx крaїн.  

Ocнoвне зaвдaння aмерикaнcькиx прaвoвиx шкіл – це 

підгoтoвкa дo oтримaння дocтупу у прoфеcійне cпівтoвaриcтвo і 

уcпішнoї юридичнoї діяльнocті. У зв’язку з цим нaвчaльні 

прoгрaми різниx прaвoвиx шкіл нaцілюютьcя нa вимoги 

aдвoкaтcькoгo екзaмену. Тoму між ними немaє принципoвиx 

відміннocтей, незвaжaючи нa відcутніcть єдинoгo нaвчaльнoгo 

плaну [2].  

Вaртo відзнaчити, щo і у ФРН, і в CШA випуcкник 

юридичнoгo вишу – це лише “кaндидaт у юриcти”. У CШA 

пoтрібнo oдержaти ліцензію нa “прaктику прaвa”. У ФРН 

неoбxіднo cклacти двa держaвні екзaмени, піcля чoгo випуcкник 

cтaє “пoвним юриcтoм”. 

Юридичнa ocвітa CШA зaзнaлa єврoпейcькoгo впливу, 

aдaптувaвши aнглійcьку мoдель юридичнoї ocвіти тa німецьку 

cиcтему прoфільниx і приклaдниx нaвчaльниx диcциплін . 

Cьoгoдні преcтиж aмерикaнcькoї юридичнoї ocвіти дуже 

виcoкий. Кількіcть cтудентів-інoземців, які вивчaють прaвo в 

CШA, перевищує кількіcть уcіx інoземниx cтудентівюриcтів, які 

прoxoдять нaвчaння в уcіx іншиx крaїнax cвіту, рaзoм взятиx. 

У бaгaтьox крaїнax ведутьcя диcкуcії прo дoцільніcть 

включення дo юридичнoї ocвіти елементів неюридичниx нaук. Дo 

ниx нaлежaть зміни ocoбиcтoгo cтaтуcу і cімейнoгo прaвa, 

пoв’язaні з дocягненнями біoлoгії; coціoлoгії oргaнізaцій, 

філocoфії cуб’єктa тoщo [3].  

Рефoрмуєтьcя і cтруктурa юридичнoї ocвіти. Дo неї 

зaрaxoвaнa тривaліcть нaвчaння, йoгo пoділ нa цикли, курcи, 

cемеcтри, тримеcтри. У різниx крaїнax вoнa різнa, інкoли нaвіть 

дуже різнa. Xaрaктернo, щo cпocтерігaєтьcя не прaгнення дo 

уніфікaції, a нaмaгaння зблизити різні cтруктурні мoделі. 

Підcумoвуючи виклaдене вище, мoжнa cкaзaти, щo у CШA  

тa ФРН cпocтерігaєтьcя пocтійне нaмaгaння рефoрмувaти 
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юридичну ocвіту. Це нaмaгaння викликaне бaжaнням пoдoлaти 

cуперечнocті між юридичнoю ocвітoю, прoфеcійнoю юридичнoю 

прaктикoю і пoтребaми ринку. Aле у кoжній крaїні рефoрми тіcнo 

пoв’язaні з типoм прaвoвoї cиcтеми, відпoвіднoю мoделлю 

юридичнoї ocвіти. Кoжнa з ниx мaє cвoї ocoбливocті, cвoю 

cтруктуру, aле уcіx їx oб’єднує єдинa метa: зaбезпечити 

мaкcимaльну ефективніcть підгoтoвки cтудентів дo мaйбутньoї 

прoфеcійнoї юридичнoї діяльнocті. 
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INTERNATIONAL AIR TRANSPORT DISPUTES: 

WHICH COURT IS COMPETENT? 

The rapid pace of globalization and the development of 

international economic relations are increasing the popularity of air 

transport, which can technologically provide the ability to travel 

thousands of kilometres in a matter of hours. At the same time, the 

quality of such services may not always provide comfort, and there 

may be harm at the time of use. It is in order to regulate such relations 

that the international community has focused on establishing common 
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rules of the game that would ensure legal certainty and effective 

protection of the rights of air users [1: 152]. 

The insufficient study of this issue from the point of view of the 

protection of air service users from Ukraine, as well as the sharp 

updating of this problem in connection with the granting of a visa-free 

regime to Ukraine, has led to an increase in the number of passengers 

from our country on international flights, makes our research relevant. 

The evolution of the concept of carrier liability for breach of 

contract of international carriage in the light of the requirements of 

jurisdiction to address such issues has taken place in two stages: 

• | «Warsaw», which was founded in 1929 and completed in 

2003;  

• «Montreal», which began in 2003 and continues to this day. 

The modernised «Montreal System» appeared immediately 

after the adoption in Montreal of the Convention for the Unification of 

Certain Rules of International Carriage by Air, opened for signature 

on 28 May 1999 [2]. 

International Air Transport Dispute Jurisdiction Regulations 

Act. 33 of the Montreal Convention, which provides that an action for 

liability may be brought, at the option of the claimant, in the territory 

of a State party or in a court at the location of the carrier; at the place 

of the carrier’s main activity; to the place where the place of business 

through which the contract was concluded is located; to the court of 

the place of destination of the carriage. 

Prescriptions No. 2 of the same article contains another possible 

jurisdictional option for bringing such a claim, the meaning of which 

is that in respect of damage caused by the death or injury of a 

passenger, An action for liability may be brought before one of the 

vessels referred to in para. 1 of this article or in the territory of the State 

of the party where the passenger has his principal and permanent 

residence at the time of the incident [2]. 

First, the passenger may bring an action against the carrier in 

the territory of one of the States parties or before a court at the 

location of the carrier. 
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E. Arakas and D. Alice note that in the U.S., the air carrier has 

only one seat, that is, the seat of its foundation or its headquarters. Also 

interesting is the position of the case law on this ground in the Federal 

Republic of Germany. According to R. Amann and K. Hess, the courts 

respected the jurisdiction provided for in the article. 33 of the Montreal 

Convention and have developed approaches where the location of the 

carrier is considered to be the actual location of the carrier. 

Second, the consumer has the opportunity to file a complaint 

with the court in the place of main activity of the air service provider. 

In the United States, the principal place of business of the carrier 

is considered to be the place of registration of the carrier, but this may 

differ depending on the facts. The German courts understand the main 

location of the airline as the location of the main management of the 

airline. English case law suggests that the seat of control is the most 

appropriate test for a normal corporate residence (Rothmans of Pall 

Mall (Overseas) Ltd) at Saudi Arabian Airlines Corpn (1981) QB 368). 

There is no jurisprudence on the concept of carrier branches or 

agencies under the Montreal Convention. 

A court in Quebec (Canada) recently considered the rules of 

jurisdiction under the 1999 Montreal Convention and dismissed a 

claim that the «place of business» could include the location of 

computers used to purchase air tickets. Each of the applicants in 

Charbonneau et al. Scoot Pte Ltd claimed $2,000 from the airline for 

the baggage they lost during their flight between Hong Kong and 

Singapore [3]. The petitioners argued that the jurisdiction of Quebec 

had been correctly established, as Canada was a State party, so that an 

action could be brought in any State party chosen by the claimant, and 

the carrier had a «place of business» in Canada on the basis of: that the 

applicants bought their tickets online in Quebec. The court rejected 

both arguments. 

Although the action was to be brought in the territory of one of 

the States parties, the Court noted that the first argument was 

inappropriate, since it clearly ignored the full text of art. 1. 33. With 

regard to the second argument, the judge accepted the reasoning of the 

petitioners' position that the courts of Quebec should have the power 
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to prosecute Scoot for offences arising from the sale of tickets on the 

Internet in Quebec. However, the judge noted that this could not be 

done because «this is not what is said in the Montreal Convention». 

The Court held that it would be a misinterpretation of art. 1. 33 

Recognition of the location of the personal computer of the person as 

the place of business through which the contract was concluded. 

Third, the passenger has the opportunity to file a claim at the 

place where the place of business through which the contract was 

concluded is located. 

As a rule, when carrying passengers, the relevant «contract of 

carriage» is confirmed by a passenger ticket. «A place of activity 

through which a contract is concluded» is a place where a passenger 

ticket was purchased or issued (for example, a travel agent authorized 

to issue tickets for passengers on behalf of the carrier). The local office 

of the airline also falls within this definition if the airline ticket was 

purchased there. It may also be the IATA travel agency. 

If tickets are purchased through the Internet, the claimant must 

prove the place of conclusion of the contract of carriage. According to 

some lawyers, on the basis of the general theory of offer and 

acceptance, such a place should be the country in which the plaintiff 

was located, entering its data in the form of reservation and payment 

for the ticket (which is considered as an invitation to offer), which is 

bought (the doctrine «mailbox rule »). The proposed approach seems 

convincing enough. It was used by the American court in the Polanski 

v. KLM Royal Dutch Airlines 2005 WL 2475701 (D.N.J. 2005) [4]. 

However, another American court, based on the circumstances of the 

case, did not support this approach (Cordice v. LIAT Airlines, 2015 U. 

S. Dist. LEXIS 126704 (E.D.N. Y. Sept. 22 2015)) [5]. 

Fourth, the consumer is also given the right to appeal to a 

court at the place of destination of the carriage. 

According to Art. 33, para. 1, of the Montreal Convention, the 

place of destination is defined by reference to the contract of carriage. 

This place is indicated on the passenger ticket as the final destination 

of the transport. The place of departure and the place of destination are 

the same for both ends of the journey. This may be the place of arrival, 
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but also the place of departure if it is the final destination of the entire 

journey. The place of departure will be the place of destination in case 

of return tickets or travel in both directions, considered initially as one 

operation (Grein v Imperial Airways Ltd (1936) 2 All ER 1258) [6]. 

Consequently, also in the jurisdiction of compensation for injury 

to a passenger for personal injury (death), damage and loss of luggage, 

delay in carriage of a passenger or his luggage is determined 

exclusively by the Montreal Convention. However, some of these 

issues are covered by all possible jurisdictions, and some do not fall 

under all of the jurisdictional rules. 
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КОСМІЧНА ДОКТРИНА УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНЕ 

ДЖЕРЕЛО ДОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

І РОЗБУДОВИ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Чому Україні слід прийняти космічну доктрину, оскільки 

вже існують Національні космічні програми, концепції, стратегії 

та плани?  Сьогодні ми не знаємо, що таке національний інтерес 

у космічній діяльності.  Ми або «зберігаємо» те, що нам усе ще 

дісталося від Радянського Союзу, або повністю виконуємо 

вимоги іноземних партнерів, бо вони дають гроші.  Відсутність 

чіткої позиції в довгостроковій перспективі також не дозволяє 

міжнародним партнерам робити наші плани своїми, вони не 

розуміють, чого ми хочемо від такої співпраці.  Отже, чітке 

розуміння значення космічного потенціалу не лише для 

національної оборони, а й загального національного розвитку 

дасть змогу сформувати належну позицію щодо заявленого 

питання. 

Національні інтереси - цілісне вираження інтересів усіх 

членів суспільства, реалізоване через політичну систему держави 

як компроміс у поєднанні запитів кожної людини та суспільства 

в цілому [1].  Крім того, поєднання інтересів у побудові 

національних інтересів має бути не лише орієнтиром, а й 

об’єднувати націю навколо певних центральних ідей. 

Серед перспективних напрямів розвитку космічної 

діяльності Україні можна назвати наступні: створення 

ракетоносіїв різного типу (перевага у світі надається легким і 

надлегким ракетам, вартістю від 5 до 10 млн дол.)%; створення 

розподіленого орбітального угруповання (космічної нейронної 

мережі) з елементами інтелекту на основі супутників «нейронів» 

довготривалого обслуговування та багаторазового використання 

різного (ДЗЗ, зв'язок, Інтернет, позиціювання у просторі 

призначення відпрацювання нових технологій) з лазерним 

оптичним зв'язком й управлінням через космічний 
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диспетчерський пункт; створення ракетно- космічного комплексу 

орбітального виробництва (наприклад, напівпровідників, 

людських органів для імплантації, отримання гелію-3, 

вирошування кристалів тощо), що можливо зокрема в тісній 

співпраці з українськими лідерами металургійної, 

фармакологічної та хімічної промисловості; створення 

транспортної системи обслуговування орбітальних угруповань на 

основі багаторазових орбітерів різного типу й довготривалого 

використання, що включає багаторазовий ракетно-космічний 

комплекс для запуску орбітальних об'єктів, можливо, за 

принципом «повітряний старт»; розвиток наземного комплексу 

забезпечення індустріалізації космічного простору (включно з 

послугами управління життєвими циклами космічних апаратів і 

глибокої обробки одержуваних з космосу даних) [2] тощо. 

Використовуючи досвід провідних космічних країн, які системно, 

протягом усього періоду існування космічної діяльності 

розробляли й розробляють космічні доктрини, нами була 

запропонована структура Космічної доктрини України. Зазначена 

доктрина має три рівні: спочатку приймається базова космічна 

доктрина, потім на її основі стратегічна, а потім тактична 

(операційна).  

 Базова космічна доктрина (своєрідна космічна 

Конституція). В ній визначаються найбільш фундаментальні 

стратегічні основні положення, які на підставі довгострокового 

стійкого інноваційного розвитку космічної діяльності з її 

орієнтуванням на споживача вкажуть вектор руху, те, як ї 

використовувати в майбутньому (на підставі базової доктрини 

розробляються стратегічні, тактичні й операційні доктрини). 

Також уся космічна діяльність повинна бути підпорядкована й 

відповідати основним національним пріоритетам (в економіці, 

безпеці, науці, освіті, підвищенні якості життя громадян) [3], 

тобто бути частиною загальнонаціональної доктрини розвитку 

України й одночасно бути частиною міжнародної спільноти 

(міжнародна кооперація та співпраця).  
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Основними стратегічними векторами космічної 

діяльності, які повинні бути чітко визначені в базовій космічній 

доктрині України, є:  

• чітке розуміння місця та ролі космічної діяльності 

(пріоритетної чи ні) в економічній системі держави, чи відповідає 

вона  національні інтереси;  надання Державному космічному 

агентству України більшої автономії та незалежності, 

підпорядкувавши його Кабінету Міністрів України, що 

підвищить його статус (наприклад, як це роблять у США, де 

НАСА є державним органом безпосередньо під  Віце-президент 

США);  

• побудова цілей (наприклад, встановлення довгострокової 

економічної мети - забезпечення стійкого зростання доходів від 

космічної діяльності, комерціалізація патентів тощо);   

• виявлення інструментів їх досягнення (наприклад, 

стимулювання створення нових ринків шляхом їх кредитування, 

податкових пільг, державно-приватних партнерств тощо), 

надання переваги кооперативній моделі при реалізації 

перспектив;  

• створення суб'єктів інноваційної діяльності (наприклад, 

веб-сайт NASA [441] щороку розміщуватиме інформацію у 

переліку технологій, які були розроблені під керівництвом NASA, 

та продуктів, які стали доступними для інших розробників та 

виробників. Насправді це добре - структурований каталог 

технологій (допомагає в інноваційному розвитку приватних 

космічних компаній);  

• створення процедури моніторингу, аналізу досягнення 

цілей та результатів (що буде використано для коригування 

стратегічних, тактичних та оперативних доктрин).  

конкретизуються при розробці стратегічних, тактичних або 

оперативних стратегій[4]. 

Отже, базова Космічна доктрина України повинна 

відповідати трьом основним векторам. Вона має бути: 

утилітарною, соціально орієнтованою відповідати сучасним 

світоглядним змінам. Ці вектори знаходять свою конкретизацію 

при розробленні стратегічної, тактичної чи операційної стратегій. 
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 МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ 

У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
Регулярний розвиток цивільної авіації й інтенсивна 

експлуатація глобальної мережі міжнародних повітряних ліній 

значно підвищили економічну вагомість міжнародних повітряних 

сполучень, зросли форми співробітництва між державами, однією 

з яких є спільні зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки 

цивільної авіації. У цій статті ми спробуємо визначити основні 

проблеми та аспекти забезпечення авіаційної безпеки. 
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Завдання зміцнення загального миру й безпеки передбачає 

розширення та поглиблення міжнародного співробітництва в 

різних галузях міжнародних відносин. Для держав і міжнародних 

організацій вирішення цієї проблеми полягає в пошуках 

ефективних міжнародно-правових засобів боротьби з актами 

незаконного втручання в діяльність цивільної авіації. Увага 

держав і міжнародних організацій до міжнародного повітряного 

транспорту значно посилилася у зв'язку з різким спадом рівня 

безпеки польотів. Більшість авіаційних подій і серйозних 

інцидентів сталися через недоліки в організації та виконанні 

польотів, також мають місце факти невиконання сертифікаційних 

вимог, пропонованих експлуатантам повітряного транспорту, 

порушення екіпажами встановлених правил польотів, 

перевантаження повітряних суден, провезення неоформлених у 

встановленому порядку пасажирів і вантажу[1].  

Насамперед, велику загрозу для виконання польотів 

становить недостатня справність авіаційної техніки. Крім того, 

заважає політичний аспект, який не дає можливості всім 

повітряним суднам відповідати єдиним нормам, установленим 

Міжнародною організацією цивільної авіації. За останні 15 років 

зросли терористичні операції на повітряних суднах, які значною 

мірою дестабілізують ситуацію в сфері співробітництва. Саме 

через це в більшості страждає цивільна авіація, яка 

супроводжується значними втратами. Тому міжнародне 

співтовариство висуває все більш високі вимоги до стандартів 

забезпечення безпеки громадян.  

Міжнародна співпраця України у сфері забезпечення авіаційної 

безпеки здійснюється на основі двосторонніх міжурядових Угод 

про повітряне сполучення, викладених у рамках стандартів і 

Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної 

авіації, яка є світовим лідером з розробки стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення авіаційної безпеки. У 2010 році 

37-а сеcія Асамблеї ІКАО прийняла Декларацію з авіаційної 

безпеки та Всеосяжну стратегію ІКАО у сфері забезпечення 

авіаційної безпеки (ICASS). Це стало ключовим інструментом у 

реалізації забезпечення авіаційної безпеки в усьому світі на 

підставі узгодженої політики всіх держав-членів організації. У 
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Декларації визначено дев'ять пріоритетних напрямів діяльності 

держав-членів IKAO. 

Приєднавшись до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 

(Чикаго, 1944 рік), Україна взяла на себе зобов'язання щодо 

створення необхідних умов для безпечного й ефективного 

виконання польотів відповідно до стандартів і рекомендованої 

практики IКАО, що передбачає своєчасне внесення змін до 

законодавства України у сфері авіаційної безпеки. Виконуючи 

вимоги Додатка 17 «Безпека. Захист цивільної авіації від актів 

незаконного втручання» [2]. 

Україна у сфері цивільної авіації має широкі міжнародно-правові 

зобов'язання, оскільки є державою-членом багатьох міжнародних 

організацій, таких як Міжнародна організація цивільної авіації, 

Європейська конференція цивільної авіації (ЕКГА), Європейська 

організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), 

Міждержавної ради з авіації і використання повітряного простору 

(МCAIВB), Міждержавного авіаційного комітету (МАК). До 

основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

цивільної авіації на території України й установлюють норми 

авіаційної безпеки та принципи їх забезпечення, належать 

Повітряний кодекс України; Закон України «Про Державну 

програму авіаційної безпеки цивільної авіації»;  Закон України 

«Про транспорт», Угода про цивільну авіацію і про використання 

повітряного простору;  Ухвала Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державну авіаційну службу 

України» від 8 жовтня 2014 року № 520; Конвенція про 

міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944 pік), доповнення до 

неї; Документ 30-ї Європейської конференції цивільної авіації 

«Політика ЕКГА у сфері авіаційної безпеки». Згідно з Повітряним 

кодексом України, авіаційна безпека це комплекс заходів із 

залученням людських і матеpiальних ресурсів, який призначений 

для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання. 

Іншими словами, авіаційна безпека це стан захищеності цивільної 

авіації від протиправних втручань у її діяльність, тобто 

відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю 

заподіяння збитків від незаконного втручання в діяльність 

цивільної авіації[3]. 
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Отже, Україна як держава-член Міжнародної організації 

цивільної авіації продовжує оновлення нормативної бази 

забезпечення авіаційної безпеки з метою гарантування її 

відповідності встановленому рівню загрози, прагнучи досягти 

одностайності та порозуміння у сфері забезпечення авіаційної 

безпеки. 3 метою запобігання загрозам безпеці на борту і 

зниженню витрат авіакомпаній та експлуатантів. Також 

рекомендується внести в національне законодавство норми, що 

регламентують застосування адміністративних санкцій і 

кримінального переслідування недисциплінованих пасажирів, що 

порушують порядок на борту, або ж заважають роботі екіпажу. 

Слід зазначити, що впровадження нових стандартів і правил 

забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації дасть змогу 

значно підвищити рівень безпеки повітряних перевезень шляхом 

упровадження проактивного підходу до державного регулювання 

діяльності цивільної авіації шляхом виявлення та усунення 

ризиків під час здійснення авіаперевезень.  
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД 

НЕЗАКОНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧИ УТРИМАННЯ 

Однією із основних характеристик сучасного суспільного 

життя є глибокі інтеграційні процеси, які охоплюють різні сфери, 

у тому числі і правові системи держав. Посилення міграційних 

процесів, глобалізація породжують виникнення правовідносин, 
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що виходять за межі правової системи однієї держави, але 

потребують правового регулювання. 

На захист дітей від їх незаконного переміщення 

спрямована Конвенція про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей. Конвенція створює процедуру 

для забезпечення повернення дітей, яких незаконно вивозять або 

утримують, до країни постійного місця проживання. 

Конвенція застосовується до будь-якої дитини, яка не 

досягла 16 років, та проживала в Договірній державі 

безпосередньо перед протиправним вивезенням за кордон. 

У Конвенції вживаються поняття "право піклування" і 

"право доступу", тлумачення яких обмежено цілями Конвенції. 

Так "право піклування" охоплює права, пов’язані з піклуванням 

будь-якої особи про дитину, і зокрема, право визначати місце 

проживання дитини, а "право доступу" включає право 

спілкуватися з дитиною, у тому числі переміщувати дитину на 

обмежений час у місце інше, ніж місце її постійного проживання. 

Отже, переміщення вважається незаконним, коли має місце 

вивезення за кордон або неповернення з-за кордону дитини, якщо 

при цьому порушуються права піклування про дитину, що 

належать будь-якій особі, установі або іншому органу. 

Правові підстави виникнення правового зв’язку між 

дитиною і особою (установою) визначаються відповідно до 

законодавства держави, у якій дитина постійно мешкала, чинного 

рішення суду або компетентного органу або є наслідком угоди. 

Важливо також, щоб піклування ефективно здійснювалося. 

Таким чином, Конвенція встановлює своїм завдання 

відновлення status quo шляхом негайного повернення дітей, які 

були неправомірно вивезені, оскільки вирішувати будь-які 

суперечки стосовно місця проживання і опіки над дитиною мають 

юрисдикцію лише органи за місцем постійного проживання 

дитини. 

Заяви відповідно до Конвенції направляються до 

Центральних органів, призначених державами-учасницями для 

виконання функцій, визначених Конвенцією. В Україні ці функції 
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виконує Міністерство юстиції через свої територіальні управління 

юстиції. 

Рішення про повернення дитини, або відмову у поверненні, 

приймає суд або компетентний орган, тієї Договірної держави, в 

якій дитина знаходиться внаслідок вивезення. В Україні таке 

рішення приймається судом. Підстави для відмови у поверненні 

визначені безпосередньо Конвенцією, проте їх перелік невеликий. 

Суд може відмовити у поверненні, якщо минуло більше одного 

року з дати незаконного вивезення; дитина вже прижилася у 

своєму новому середовищі; заявник фактично не здійснював 

права піклування стосовно дитини, або дав згоду на вивезення 

дитини і проживання, або пізніше дав мовчазну згоду; існує 

серйозний ризик того, що повернення поставить дитину під 

загрозу заподіяння фізичної або психічної шкоди, створить для 

дитини нетерпиму обстановку; виявлено, що дитина заперечує 

проти повернення і досягла такого віку і рівня зрілості, при якому 

слід брати до уваги її думку. 

При цьому стаття 16 Конвенції містить вимогу не 

вирішувати питання щодо визначення місця проживання дитини 

по суті, поки не буде визначено, що дитина не повинна бути 

повернута відповідно до цієї Конвенції. Тобто, слід враховувати, 

що прийняте рішення про повернення дитини до країни її 

простійного місця проживання не означає автоматичного 

вирішення питань про постійне місце проживання дитини, 

способи участі у вихованні та спілкуванні з нею. 

Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного 

викрадення дітей також передбачає можливість звертатися із 

заявою про ефективне здійснення прав доступу, тобто про надання 

можливості другому з батьків, або іншому родичу, що 

проживають за кордоном, реалізовувати своє право на 

спілкування з дитиною. Фактично Конвенція надає право 

звертатися і отримувати згоду, у тому числі, на "транскордонний 

контакт", тобто на виїзд дитини на обмежений проміжок часу за 

кордон. 
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Механізм розгляду заяв про здійснення права доступу в 

цілому не відрізняється від механізму, передбаченого для заяв про 

повернення дитини. Рішення, у тому разі коли батьки або інші 

заінтересовані особи не досягають згоди, також приймається 

судом, з урахування найвищих інтересів дитини. 

У сучасному світі розлучення дитини з одним із батьків або 

іншими родичами може відбутися не просто в наслідок переїзду в 

інше місто, регіон, а взагалі – в іншу країну. Однак, незважаючи 

на це дитина має право спілкуватися з батьками, іншими особами, 

з якими існують сімейні зв’язки або навіть психологічні та 

духовні, якщо відповідне законодавство передбачає такі 

можливості (наприклад це можуть бути хрещені, вчителі, тощо). 

Проте, як бути у тих випадках, коли існує загроза, що у випадку 

транскордонного контакту (коли матиме місце виїзд дитини за 

кордон) дитина не повернеться до місця постійного проживання 

або той із батьків, який проживає окремо, прагне установити 

контакт на регулярній основі, які гарантії і заходи можуть бути 

застосовані. 

Визначення загальних принципів, що застосовуються до 

контакту між дітьми та їхніми батьками, а також іншими особами, 

що мають сімейні зв’язки з дітьми, відповідних запобіжних 

заходів та гарантій для забезпечення належного здійснення 

контакту й негайного повернення дітей після закінчення контакту, 

а також започаткування співробітництва між компетентними 

органами є предметом Конвенції про контакт з дітьми 4, яка 

була ратифікована Верховною Радою України 20 вересня 2006 

року 5. Конвенція набула чинності для нашої держави 1 квітня 

2007 року. 

на підставі Конвенції незалежно від громадянства чи 

постійного місця проживання особа може звернутися з проханням 

про визнання чи виконання рішення про стягнення аліментів. 

Як і відповідно до Конвенції про стягнення аліментів за 

кордоном клопотання відповідно до зазначеної Конвенції 

направляються до Міністерства юстиції України або 

територіальних управлінь юстиції за місцем проживання. 
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Не зважаючи на сучасні тенденції сім’я є і залишається 

природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і 

духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе 

відповідальність за створення належних умов для цього. Саме 

вона має виступати основним джерелом матеріальної та емоційної 

підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і 

передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей 

наступним поколінням. 

Отже, на сьогоднішній день міжнародні договори 

дозволяють вирішувати питання, пов’язані із здійсненням 

батьківських прав і виконанням обов’язків як матеріального, так і 

нематеріального характеру, незалежно від громадянства і місця 

проживання батьків і дітей. 

Слід зазначити, що в Україні основні підходи до осмислення 

й реалізації прав дітей, визначених міжнародним та вітчизняним 

законодавством, протягом останнього часу істотно змінилися. Це 

пов’язано з посиленням уваги з боку держави до інтересів дітей, 

удосконаленням механізму контролю за дотриманням чинного 

законодавства у сфері охорони дитинства, розвитком інституцій 

соціально-правового захисту дітей та багатьма іншими 

факторами. 
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ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПОВІТРЯНОГО 

ПРАВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Слідом за розвитком авіації в кінці XIX - початку XX ст. 

з'явилися і перші теоретичні розробки, присвячені визначенню 

юридичної природи повітряного простору і прав держав щодо 

цього простору в межах їх території. 

На початковому етапі міжнародне повітряне право 

розвивалося під впливом двох теорій: «свободи повітря» і 

поширення державного суверенітету на повітряний простір. 

Теоретичне обґрунтування доктрини «свободи повітря» 

належить французькому вченому Фошиль. Відомий французький 

учений стверджував, що «свобода повітря» визначається 

природними і правовими причинами: фізична природа повітря 

непідвладна людині, реально на нього він впливати не може, а з 

юридичної точки зору дія права власності могло поширюватися 

лише на висоту будівлі. У 1904 р., коли Фошиль обґрунтував 

теорію «свободи повітря», найвищою спорудою в світі була 

Ейфелева вежа - 330 м. Орієнтуючись на її висоту, вчений дійшов 

висновку, що за її межами повітряний простір непідвладний 

нікому, і воно вільно для повітряних пересувань.  

Фошиль до висновку про неможливість підпорядкування 

повітря як такого внаслідок його фізичних властивостей 

суверенітету держави, а тому проголошення «свободи повітря» є 

природним і юридично правильним рішенням. Одночасно з цим 

вчений допускав, що держави мають право накладати деякі 

обмеження на «свободи повітря»: забороняти польоти іноземних 

повітряних суден над своєю територією, вживати заходів 

обережності з метою забезпечення своєї національної безпеки, 

захищати свої комерційні інтереси від конкуренції інших держав 

[1]. 
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На противагу теорії «свободи повітря» інша теорія була 

спрямована на обґрунтування суверенітету щодо повітряного 

простору. Деякі прихильники цієї теорії, наприклад Р. 

Грюнвальд, намагалися обґрунтувати її, спираючись на 

принципи, запозичені в цивільному праві «cujusestsolum, 

ejusestsummitasusqueadcoelura» (кому належить земля, тому 

належить і стовп повітря аж до небес). На цій основі ними 

робився висновок про те, що кожна держава володіє 

суверенітетом в повітряному просторі над його сухопутною і 

водною територією до висоти, яку вона сама визначає [3]. 

Деякі автори, такі як А. Мериньяк та К. Фербер при 

обґрунтуванні суверенітету намагалися провести аналогію між 

повітряним і морським правом [2]. Розподіл морського простору 

на внутрішні води, територіальне і відкрите море призвело 

прихильників подібної аналогії до думки, що таке ж поділ можна 

зробити і в повітряному просторі. Вони пропонували встановити 

три зони: перша визначалася висотою Ейфелевої вежі - 330 м; 

друга лежала за межами цієї висоти до 5000 м; третя - вище 5000 

м. Суверенітет держав поширювався на перші дві зони 

повітряного простору. Що стосується третьої, на думку авторів, в 

ній «дихати неможливо», цей факт виключав поширення на неї 

суверенітету.  

Були висунуті також і інші теорії суверенітету. Так, 

зокрема, передбачалося, щоб суверенітет над повітряним 

простором включав право «нешкідливого польоту» для іноземних 

невійськових повітряних суден. Право визначати умови 

«нешкідливого польоту» залишалося за відповідною державою 

[2]. 

В результаті, фундаментальною концепцією для розробки 

перших конвенцій  став принцип суверенітету держав над 

повітряним простором, а також держави прийняли спеціальні 

закони, встановлюючи відповідний правовий режим повітряного 

простору над своєю територією. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

У статті 436 Кримінального кодексу України пропаганда 

війни визначається як «публічні заклики до агресивної війни або 

до розв’язування воєнного конфлікту, а також виготовлення 

матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх 

розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів».  

Вперше визначення пропаганди війни в законодавстві 

України з’явилось у Кримінальному кодексі України від 28 

грудня 1960 року у статті 63. Тоді дане поняття визначалось дещо 

простіше – «публічні заклики до агресивної війни або 

розв’язування воєнного конфлікту». Даний кодекс залишався 

чинним до 1 вересня 2001 року, коли набув чинності новий 

Кримінальний кодекс, який і залишається чинним на даний 

момент.  

Кримінально-правова характеристика злочину – це опис, 

визначення істотних, характерних його особливостей та ознак; 

система відомостей про істотні, характерні особливості й ознаки 

злочину. 
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 Склад злочину – сукупність об’єктивних та суб’єктивних 

ознак, що дозволяють кваліфікувати суспільно-небезпечне діяння 

як конкретний злочин.  

 До складу злочину відносяться: 

• суб’єкт; 

• суб’єктивна сторона; 

• об’єкт; 

• об’єктивна сторона. 

Суб’єкт – це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у 

віці, з якого відповідно до Кодексу може наставати кримінальна 

відповідальність. 

Суб’єктивна сторона – внутрішня сторона злочину, тобто 

психічне ставлення суб’єкту злочину до вчиненого ним 

протиправного діяння(дії чи бездіяльності) та його наслідків. 

Об’єкт злочину – це суспільні відносини, які охороняються 

законом про кримінальну відповідальність. 

Об’єктивна сторона - це сукупність ознак, які визначають 

зовнішню сторону злочину і характеризують суспільно-

небезпечне діяння (дію або бездіяльність), його негативні 

наслідки та причинний зв’язок між діянням та наслідками, який 

обумовив настання останніх, а також місце, час, обстановку, 

спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину. 

Деякі науковці ототожнюють поняття «кримінально-

правова характеристика злочину» і «склад злочину». Тому 

почнемо характеристику зі складу злочину. 

Суб’єкт злочину загальний. 

Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. 

При цьому винний бажає нав'язати певному колу осіб думку про 

необхідність агресивної війни чи розв'язування воєнного 

конфлікту. Не обов'язково, щоби винний сам вважав агресивну 

війну чи розв'язування воєнного конфлікту необхідними: він 

може, наприклад, діяти за корисливим мотивом (з метою 

отримати матеріальну винагороду за свою пропагандистську 

діяльність, одержати державне замовлення на виробництво зброї 

тощо), або з метою перешкодити процесу укладення договору про 
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дружбу та співробітництво з іншою державою, із помсти певним 

державним діячам тощо. 

Об’єктом злочину є мир як складова міжнародного 

правопорядку. 

Об’єктивна сторона злочину характеризується діями у 

таких формах: 

• публічні заклики до агресивної війни або до 

розв’язування воєнного конфлікту; 

• виготовлення матеріалів із закликами до агресивної війни 

або до розв’язування воєнного конфлікту; 

• розповсюдження таких матеріалів. 

Публічні заклики передбачають хоча б одне відкрите 

звернення до невизначеного, але значного кола осіб, в якому 

висловлюються ідеї, погляди чи вимоги, спрямовані на те, щоб 

шляхом поширення їх серед населення чи його окремих категорій 

(представників влади, військовослужбовців тощо) схилити певну 

кількість осіб до певних дій. Публічність є оціночною ознакою, і 

питання про наявність її має вирішуватися в кожному 

конкретному випадку з урахуванням часу, місця, обстановки 

здійснення закликів тощо. 

Розповсюдження матеріалів - це дії, метою яких є 

доведення змісту відповідних матеріалів до відома багатьох 

людей (невизначеної їх кількості або певного кола). 

Матеріали - письмові чи зафіксовані на іншому носієві 

інформації (дискеті, аудіо чи відеокасеті) звернення, листівки, 

плакати, газети, журнали тощо - тут виступають засобами 

вчинення злочину. Адже вони є речами, які знаходяться у 

динамічному (а не в статичному, на відміну від предмета злочину) 

стані і за допомогою них суб'єкт впливає на об'єкт цього злочину. 

Оскільки законодавець використовує цей термін у множині, 

розповсюдження одного примірника відповідного матеріалу не 

містить складу злочину. 

Агресивна війна і воєнний конфлікт є видами актів агресії, 

які відрізняються між собою, зокрема, масштабами дій, і 

передбачають застосування державою чи від її імені збройних сил 

першою проти суверенітету, територіальної недоторканності або 
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політичної незалежності іншої держави або народу (нації). При 

цьому будь-який спір, що виникає між двома державами і 

викликає введення в дію збройних сил, є воєнним (збройним) 

конфліктом, незалежно від його тривалості, наслідків чи факту 

заперечення однією із сторін наявності стану війни. 

Агресія – протиправне, пряме або опосередковане, 

застосування збройної сили однією державою проти 

суверенітету, територіальної цілісності чи політичної 

незалежності іншої держави. 

 Після подій Революції Гідності, анексії Криму та 

початку збройного конфлікту на Сході України питання 

пропаганди війни стало надзвичайно актуальним. Адже в 

багатьох регіонах країни було помічено випадки провокацій, 

різного роду закликів, пропаганди, безладів тощо. Проте 

простежити кількість судових справ і вироків за цією статтею 

є практично неможливим, через відсутність у  Єдиному 

державному реєстрі судових рішень вироків у справах за цією 

статтею. Можливо, це пов’язано з не до кінця запровадженою 

діджиталізацією (цифровізацією) в сфері судочинства. 
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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-

ПЕРСОНАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ В МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ 

Насамперед слід розглянути питання про визначення 

поняття «автономія». У загальновживаному значенні цього слова 

під автономією розуміють відокремленість, самостійність, 

незалежність.  Цей термін використовують  для позначення: 1) 

особливого статусу національно-територіальних утворень, котрі 

існують у межах тієї чи іншої держави і функціонують на засадах 

широкого внутрішнього самоврядування, яке – за характером 

здійснення влади – має ознаки окремої суверенної держави – 

державна автономія; 2) широкого адміністративного 

самоврядування виділених частин території держави – 

адіністративно-територіальна автономія; 3) тієї форми 

самоврядування національностей, що має екстериторіальний 

характер, функціонує на засадах спільності національної 

культури й спрямована на збереження та розвиток її 

самобутності, задоволення потреб та інтересів представників 

певної національності – національно-культурна автономія; 4) 

незалежності релігійно-церковніх, наукових, навчяльно-освітніх, 

економічних, станових, професійних груп, інституцій, установ, 

закладів і підприємств від центральних і регіональних державних 

структур [1].  

Автономії поділяють на два основних типи: 1) 

територіальні та 2) екстериторіальні (культурні) 

Територіальна автономія застосовується переважно тоді, 

коли через ті чи інші обставини одній чи кільком частинам 

держави надаються ширші порівняно з рештою території країни 

повноваження для самостійного вирішення питань внутрішнього 

самоуправління. У деяких країнах не лише окремі їх частини, а й 
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уся територія поділена на автономні утворення, про що йтиметься 

далі. 

Екстериторіальна автономія полягає, головним чином, у 

наданні представникам окремих етносів (національностей) певної 

самостійності в питаннях організації різноманітних форм 

культурного життя, її нерідко іменують також культурною або 

національно-культурною автономією. 

Залежно від того, як проживають етнічні спільноти — 

компактно чи розрізнено, а також від деяких інших обставин, 

екстериторіальні автономії в юридичній літературі поділяють на 

1) персональні та 2) корпоративні. 

Персональна автономія (національно-персональна) 

утворюється головним чином тоді, коли певні національні 

меншини, що не проживають компактно в даній державі, а 

розпорошені в різних її регіонах, об’єднуються у громадські 

спілки для реалізації своїх культурно-побутових запитів. В 

окремих випадках їм надається право брати участь у політичному 

житті шляхом представництва в деяких центральних органах 

держави. 

Теоретичне обґрунтування концепції національно-

персональної автономії здійснили у своїх працях австрійські 

соціал-демократи В. Медем  та К. Реннер, хоча остаточний 

маніфест національно-персональної автономії був опублікован в 

1907 книзі Отто Бауера [2]. 

Згідно австро-марксистської думки, національна-

персональна автономія була б способом організації людей із 

загальною етнічною ідентичністю за межами державних 

кордонів. За допомогою самоврядування етнічні групи могли 

формально організовувати свої власні нації, іноді всередині 

існуючих країн, а іноді через існуючі державні кордони. 

Володимир Медем виклав систему національно-

персональної автономії у своїй роботі 1904 "Соціал-демократія і 

національне питання», заснованої на наступних концепціях: 

«Всі громадяни, що належать до даної національної 

(етнічної) групи, приєднаються до спеціальної організації, яка 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

58 

проводитиме культурні збори ... Зборам будуть надані власні 

фінансові (податкові) повноваження ... держава буде виділяти 

частину своїх загальний бюджет кожного з них». 

«Кожен громадянин держави буде належати до однієї з 

національних груп, але питання про те, до якої ... приєднатися, 

буде питанням особистого вибору». 

Кожна група «буде виконувати загальне законодавство 

держави, але в своїх сферах відповідальності вони будуть 

автономними» [3]. 

Наприкінці 19 — початку 20 ст. ідеї національно-

персональної автономії були поширені в Австро-Угорській та 

Російській імперіях. 

Спробу реалізувати на практиці національно-персональну 

автономію здійснила Центральна Рада: 22.01.1918 прийняла 

«Закон про національно-персональну автономію». Згідно з ним 

кожна нація в межах Української Народної Республіки (УНР) 

мала право на національно-персональну автономію. Її 

представники могли створювати власні Національні Союзи, влада 

яких поширювалася на всіх членів, незалежно від місця 

проживання в межах УНР [4]. 

Росіянам, євреям і полякам право на національно-

персональну автономію надавалось законом, а білоруси, чехи, 

молдавани, німці, татари, греки та болгари, могли користуватися 

таким правом після подання до Генерального суду УНР 

відповідної заяви. Нації, що не були зазначені в цьому переліку, 

могли за своїм бажанням подавати такі ж заяви, але вже на 

розгляд парламенту УНР. 

Кожен громадянин мав право бути включеним або 

виключеним із кадастру за власним бажанням. Відповідно до 

Закону Національному Союзу належало право представництва 

даної нації перед державними і громадськими установами.  

Ухвалення Закону про національно-персональну 

автономію було обов’язковою умовою представників 

національних меншин у Малій Раді перед голосуванням за 
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прийняття Четвертого Універсалу, який проголосив 

самостійність і незалежність УНР. 

Закон про національно-персональну автономію увійшов 

окремою частиною до Конституції УНР, яку Центральна Рада 

ухвалила 29 квітня 1918.    
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РІШЕННЯ СУДОВИХ ОРГАНІВ ЄС ЯК СКЛАДОВА 

«ACQUIS» ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Набуття Україною членства у Європейському Союзі є не 

лише зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави, а й 

пов'язане з необхідністю здійснення низки досить складних 

кроків у правовій сфері. Адаптація законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу є важливою складовою 

процесу інтеграції України до ЄС, що визначається на 

законодавчому рівні. Метою цього процесу є досягнення 

відповідності правової системи України «acquis communautaire» з 

урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом 

до держав, які мають намір вступити до нього [1]. 

Віднесення прецедентних рішень судових органів ЄС до 

джерел «acquis communautaire є загальновизнаним у 

правопорядку Європейських співтовариств і Європейського 

Союзу. Отже, особливості дії прецедентного компоненту «acquis 

communautaire» обов’язково повинні враховуватися під час 

приведення українського законодавства у відповідність до норм 

права ЄС. Проте на сьогодні в Україні офіційно не здійснюється 

моніторингу практики cудів ЄС, а, відтак, відсутнє чітке 

усвідомлення про зміст та обсяги прецедентних рішень судових 

органів ЄС [2]. 

Необхідно відзначити, що не всі держави-члени ЄС 

закріпили та внесли зміни у свої національні конституції з метою 

уникнення виникнення конституційно-правових колізій між 

правом ЄС та нормами їхніх конституцій. А в ряді держав-членів 

ЄС ще й досі закріплюється верховенство національного права 

всупереч доктрині верховенства права ЄС. При цьому 

повноваження контролювати відповідність права ЄС за 
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допомогою конституційних принципів зберігається за 

конституційними судами держав-членів. Проте ще й досі 

точаться тривалі судові та наукові дискусії стосовно чітких меж 

верховенства права ЄС. У той час, як принцип верховенства права 

ЄС повною мірою визнається державами членами, їхні 

національні конституційні суди створюють деякі застереження 

[3]. 

Формування інституту судової влади у Європейському 

Союзі є процесом поступальним та детермінованим 

інтеграційними процесами в Європі. Специфіка судової системи 

ЄС полягає в тому, що вона сформована задовго до створення 

Європейського Союзу і є системо утворюючим інститутом 

інтеграційного об’єднання, оскільки функціонування Суду 

Європейських співтовариств сприяло утворенню 

наднаціонального інтеграційного об’єднання – Європейського 

Союзу. 

Безсумнівно, Суд Європейського Союзу є однією з 

найважливіших установ ЄС. Це дуже впливова установа, що 

часто іде в авангарді європейської інтеграції. Відповідно до статті 

19 Договору про Європейський Союз, Суд Європейського Союзу 

повинен забезпечувати дотримання закону у застосуванні 

установчих договорів [4]. 

Практика Суду Європейського Союзу має принципове 

значення у правопорядку ЄС, а отже, і для третіх країн, перед 

якими стоїть завдання наближення законодавства. У багатьох 

аспектах право ЄС є заснованою на прецедентному праві 

системою, і це нерідко дивує тих, хто має справу з правом ЄС. 

Рішення Суду роз’яснюють, коли держави-члени порушують 

законодавство ЄС, та як його необхідно тлумачити і 

застосовувати на національному рівні. 

На ранніх етапах Суд ЄС схилявся у своїх рішеннях до 

«моноцентризму та підтримки конструкції первинності загальних 

інтересів ЄС», але сучасна практика Суду свідчить про зміну 

підходів у бік пошуку балансу легітимних інтересів держав-

членів ЄС із вимогами інтеграції, що обумовлено сучасними 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

62 

тенденціями розвитку Європейського Союзу. Тобто судова 

система ЄС у своєму функціонуванні еволюціонує, що є типовим 

для судової влади національних держав, проте чи є це типовим 

для судів, створених на підставі угод про інтеграцію, поки що 

залишається не визначеним [5]. 

Визнання державами-членами рішень Суду ЄС джерелом 

права та віднесення науковцями їх до елементів «базового 

acquis», безумовно, свідчить про авторитетність і важливу роль 

судової системи ЄС в утвердженні правової системи ЄЄ, про що 

неодноразово зазначали науковці. 

Відповідно до статті 322 Угоди про асоціацію «якщо у спорі 

виникає питання щодо тлумачення положення права ЄС, згадане 

в пункті 1, арбітражна група не повинна вирішувати це питання, 

але повинна подавати до Суду Європейського Союзу прохання 

винести рішення із цього питання. У таких випадках строки, що 

застосовуються до постанов арбітражної групи, повинні 

призупинятися до ухвалення Судом Європейського Союзу своєї 

постанови. Ця ухвала Суду Європейського Союзу є обов'язковою 

для арбітражної групи» [1]. 

З 1 січня 2016 року застосуванню підлягає Угода про 

асоціацію. З цього моменту суди касаційної інстанції почали 

застосовувати положення Угоди про асоціацію як норми прямої 

дії. 

Суди касаційної інстанції застосовують положення Угоди 

про асоціацію як норми прямої дії предметно, комплексно та у 

взаємозв’язку з іншими джерелами права Європейського Союзу 

та національного права України. 

Зокрема, Верховний Суд України та надалі Велика Палата 

Верховного Суду розглядали спори щодо застосування Угоди про 

асоціацію, наприклад, у постановах від 30 травня 2017 року у 

справі № П/800/232/16, від 1 липня 2020 року у cправі 

№ 9901/76/20 [6]. 

Предметом розгляду Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду було застосування положень Угоди про 

асоціацію щодо стандартів, які доповнюють та уточнюють права 
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та зобов’язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти 

прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими 

міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, 

зокрема щодо торговельних марок. 

Отже, для забезпечення й супроводження інтеграційних 

процесів в Україні, а також у разі вступу України в ЄС важливого 

значення набуватимуть подальші наукові дослідження права ЄС, 

зокрема вивчення практики Суду ЄС та її вплив на правову 

систему України через ефективне функціонування Верховного 

Суду, Конституційного Суду України та законодавчої влади. 

Саме від рішень судової влади залежатиме впровадження права 

ЄС у національну правову систему, а від Конституційного Суду 

України – забезпечення державного суверенітету. 
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КОМПЕТЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 

ЛЮДИНИ 

Головне місце серед міжнародно-правових угод та інших 

правових актів, що створені у правовій системі Ради Європи, 

посідає Конвенція про захист прав і основних свобод людини 

1950 р. (далі - Конвенція), оскільки саме вона започаткувала 

ефективний механізм захисту прав людини і є головним 

джерелом правозастосовчої діяльності Європейського суду з прав 

людини, причому одночасно і матеріально-правовим, і 

процесуальним. 

У своїй роботі Суд застосовує прецедентне право. При 

вирішенні конкретної справи Суд, як правило, посилається на 

попередні свої рішення в даній чи близькій категорії справ, так 

само як і на рішення з супутніх питань, які виникли в ході 

розгляду даної справи. Прийнято посилатися на найближчі 

рішення — «з числа останніх». Разом з тим особливим 

авторитетом користуються рішення, які можна назвати 

«модельними»: у них вперше чи найбільш детальним чином 

виражені відповідні правові позиції й установки Суду. 

Якщо остаточний висновок Суду з конкретної справи 

відрізняється від раніше сформованої судової практики, Суд 

завжди вказує причини і наводить аргументи, що обґрунтовують 

зміну його позиції. Суд дорожить стабільністю і наступництвом 

своєї судової практики. 
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Також, в процесі своєї діяльності Суд керується 

положеннями відповідних міжнародних договорів. 

Найголовнішими з них є наступні: 

Статут Ради Європи, і насамперед його Преамбула і ст. 3, 

де сформульовані провідні принципи цієї міжнародної 

організації: свобода особистості, політична свобода і 

верховенство права [1: 11-27] ;  

• інші «загальні принципи права, визнані цивілізованими 

країнами» (ст. 38 п. 1 (а) Статуту Міжнародного суду ООН [2: 

58]); існує тісний зв'язок між цими принципами і захистом прав 

людини, і Суд не раз звертався до них, надаючи їм такого ж 

значення, як за попереднім розглядом; 

• Загальна декларація прав людини 1948 року, на зв'язок з 

якою Конвенції прямо вказує її Преамбула, і відповідно 

найважливіші міжнародні пакти про права людини, прийняті в 

рамках ООН на розвиток Загальної декларації, і насамперед Пакт 

про громадянські і політичні права; 

• Віденська конвенція про право міжнародних договорів [3: 

343-372] повинна бути відзначена особливо, оскільки Суд визнав 

обов'язковим для себе виходити зі встановлених нею правил при 

тлумаченні норм свого «Основного закону» — Конвенції про 

захист прав людини і основних свобод. 

В процесі своєї діяльності Суд керується положеннями 

насамперед Конвенції, а також відповідних міжнародних 

договорів. Крім того, суд часто посилається на свої правові 

позиції, які він формулює в процесі розгляду конкретної справи. 

На основі громадянських і політичних прав, які гарантує 

Конвенція, Рада Європи протягом останніх десятирічь створила 

арсенал правових інструментів, що покликаний захищати 

громадянські, соціальні і культурні права, а також запобігати 

катуванням. Конвенція спричинила появу і інших міцних 

«нащадків», якими стали конкретні ініціативи, спрямовані на 

захист прав національних меншин, на боротьбу з расизмом і на 

досягнення рівноправності жінок і чоловіків. Серед них: 

Європейська соціальна хартія (1961) [4: 65-87] та додатковий 
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протокол до неї (1988) [5: 87-97]; Європейська конвенція про 

запобігання катувань чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню (1987) [6: 143-153]; 

Європейська комісія проти расизму і нетерпимості (створена в 

1993 р.); Комісар з прав людини (посаду започатковано в 1999 р. 

Комісар відіграє допоміжну роль, що відрізняє його від 

Європейського суду з прав людини). 

У відповідності зі ст. 1 Конвенції, кожна держава-учасниця 

забезпечує кожній людині, яка знаходиться під її юрисдикцією, 

гарантовані Конвенцією права і свободи. Юрисдикція держави 

поширюється насамперед і головним чином на її територію, і 

відповідно, юрисдикція Суду поширюється на територію, що 

охоплює всіх учасників Конвенції. 

Обмеження компетенції Суду в часовому аспекті полягає в 

тому, що він, як правило, не може розглядати скаргу по суті, якщо 

порушення, яке складає її предмет, мало місце до того, як 

держава-відповідач ратифікувала Конвенцію і до цієї дати 

завершений розгляд справи на національному рівні. Інакше 

кажучи, Суд не має права надавати нормам Конвенції зворотної 

дії. Стаття 35 Конвенції встановлює, що Суд може прийняти 

скаргу до судочинства тільки протягом шести місяців, 

відраховуючи від дати винесення національними органами 

остаточного рішення у справі, в зв'язку з якою ця скарга подана. 

Перелік суб'єктів звернення до Європейського Суду з прав 

людини визначений в ст.ст. 33, 34 Конвенції. Суб'єктом 

звернення до Суду може бути будь-яка держава-учасниця 

Конвенції, яка може виступити ініціатором захисту прав людини 

в будь-якій іншій державі-учасниці Конвенції. Стаття 34 

Конвенції не обмежує коло суб'єктів, на захист яких може бути 

подана така заява. Конвенція не забороняє звертатися до суду 

різним державам одночасно чи з ідентичними заявами про 

порушення її положень. 

Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової 

організації чи групи осіб, які вважають себе постраждалими від 

порушення однією з держав-членів Конвенції тих прав, які 
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викладено в Конвенції чи в протоколах до неї. Якщо з заявою до 

Суду бажає звернутися фізична особа, то це може бути будь-який 

індивід, який законно чи незаконно знаходиться під юрисдикцією 

держави-учасниці Конвенції. Конвенція не містить обмежень 

відносно дієздатності особи, яка звертається до Суду. Тому 

звертатися в порядку ст. 34 Конвенції можуть неповнолітні, а 

також обмежено дієздатні і недієздатні особи. Порядок 

проходження міждержавних та індивідуальних справ багато в 

чому подібний. 

Також до Суду може звернутись будь-яка юридична особа, 

засоби масової інформації. Суд розглядає справи за скаргами як 

фізичних, так і юридичних осіб. Можливе подання не лише 

індивідуальних скарг юридичних осіб, але і їхніх груп. 

Суд постановляє рішення, що є обов’язковими для держав-

учасниць, хоча для інших держав вони можуть виступати 

правовими стандартами при встановленні відповідності 

національного законодавства праву Ради Європи. 

Отже, Європейський суд з прав людини став особливим 

наднаціональним юрисдикційним механізмом, який забезпечує 

конкретну реалізацію прав, передбачених Конвенцією, 

застосування її норм. Конвенція допускає пряме звернення 

громадян до Суду, а отже, його компетенція є дещо відмінною від 

компетенції постійних міжнародних органів, діяльність яких 

обмежена лише спорами між державами.  
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ У ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ 

Актуальність теми зумовлена тим, що в умовах глобального 

світу роль цивільної авіації в економіці сучасних країн неухильно 

зростає, але із збільшенням обсягів авіаперевезень прийшло 

розуміння того, що така техніка суттєво впливає на зростання 

забруднень навколишнього природного середовища. [1:10] 

На даний момент, авіація в цілому суттєво поступається 

автомобільному транспорту по кількості викидів забруднюючих 

речовин в повітря. Але вона також кожного дня впливає на 

атмосферу. На відміну від інших видів транспорту, авіація 
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покриває великі відстані, тим самим ще більше впливаючи на 

якість повітря. 

На пасажира, який летить з Берліна до Нью-Йорка і назад, 

економічним класом, припадає 1,5-2 тонни викидів CO2. За 

даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) 

середньостатистичний житель Німеччини з урахуванням всіх 

джерел забруднення був відповідальним за емісію майже 8,9 

тонни CO2 на рік. У США цей показник становить близько 15 

тонн на людину. Згідно з дослідженням Світового банку, на 

авіапасажирів, які подорожують першим класом, припадає 

приблизно втричі більше викидів CO2 в порівнянні з пасажирами 

економ-класу, оскільки крісла в першому класі займають більше 

місця. В цілому за даними Європейського агентства з 

навколишнього середовища, в світі, на частку авіації припадає 

близько трьох відсотків шкідливих для клімату викидів.[2] 

Передбачається, що до 2040 року навіть при 

оптимістичному прогнозі, пов'язаному з поліпшенням технологій 

паливної ефективності, кількість авіаційних емісій СО2 може 

досягти майже півтори тисячі мегатонн в рік. 

З 2016 року CAEP (Комітет ІКАО з охорони навколишнього 

середовища від впливу авіації) рекомендував два нові стандарти: 

щодо емісій діоксиду вуглецю і нелетких зважених часток. 

Рекомендований стандарт по СО2 запропонований для 

стимулювання більш ефективних технологій спалювання палива 

при використанні літаків і аналогічний існуючим стандартам 

щодо емісій і авіаційному шуму. Стандарти повинні 

застосовуватися до моделей нового типу дозвукових і 

турбогвинтових літаків, які  ввелися в експлуатацію з 2020 року, 

а до експлуатованих раніше - з 2023 року. Якщо експлуатовані 

моделі, які не відповідають поки вимогам по стандартам СО2, не 

зможуть бути модернізовані належним чином до 2028 року то 

після цього терміну вони не зможуть використовуватися. 

Політика ІКАО з проблеми авіаційного шуму передбачає 

розвиток заходів щодо пом'якшення акустичного забруднення: 

впровадження технологій скорочення шуму, наземне планування 
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(наприклад, заборони на польоти в нічний час), жорсткість 

стандартів по шуму для існуючого парку літаків і розробку 

стандартів для нових моделей повітряних суден. [2] 

Варто зазначити, що на початку 2016 року за результатами 

Всесвітнього саміту зі зміни клімату в Парижі 194 країни-члени 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, серед яких і Україна, 

підписали Паризьку угоду. Таким чином ,держав зобов’язалися 

“приглушити” темпи глобального потепління, почавши 

регулювання викидів у повітря CO2. [3:1] 
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СПІВПРАЦЯ ЄС З РАДОЮ ЄВРОПИ У СФЕРІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТУ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ 

ЛЮДИНИ 

Рада Європи (РЄ) та Європейський Союз (ЄС) мають 

однакові основні цінності – права людини, демократія та 
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верховенство права. Хоча вони є окремими суб'єктами 

міжнародного права і виконують різні функції, їхні ролі на 

міжнародному рівні доповнюють одна одну. Європейський Союз 

досить часто спирається на стандарти РЄ при розробці власних 

правових актів та угод. Це призвело до розширення співпраці з 

таких питань, як боротьба з торгівлею людьми, сексуальна 

експлуатація дітей, насильство щодо жінок та сексуальні і 

репродуктивні права людини (СРПЛ). 

На сьогодні співпраця між Радою Європи та Європейським 

Союзом регулюється Меморандумом про взаєморозуміння між 

двома організаціями від 2007 року, який, окрім іншого, 

підтверджує роль РЄ як еталону у сфері прав людини, 

верховенства права та демократії в Європі, визначає необхідність 

узгодженості правових норм двох організацій у галузі прав 

людини та основних свобод і заохочує РЄ та ЄС до активної 

співпраці у майбутньому [1]. 

Аналіз практики Ради Європи  показує, що дана організація 

взяла на себе провідну роль у розгляді питання репродуктивних 

прав людини (РПЛ) через два документи, на які в своїх 

резолюціях, директивах і звітах неодноразово посилався і 

Європейський Союз: 

1. Європейську конвенція з прав людини (ЄКПЛ); 

2. Конвенцію Ради Європи про запобігання та протидію 

насильству проти жінок і домашньому насильству (Стамбульська 

конвенція). 

Так, ЄКПЛ захищає сексуальні та репродуктивні права 

шляхом еволюції діяльності Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ), що тлумачить ряд положень Конвенції, зокрема: 

• загальне право на повагу приватного і сімейного життя 

(ст. 8 (1)); 

• право на свободу від катувань та жорстокого поводження 

(ст. 3); 

• право на життя (ст. 2); 

• заборону дискримінації при здійсненні конвенційних прав 

(ст. 14) [2]. 
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ЄКПЛ трактує поняття «приватне життя» досить широко, 

охоплюючи право на особисту автономію та особистий розвиток, 

включаючи такі теми, як гендерна ідентичність, сексуальна 

орієнтація, статеве життя, фізична та психологічна цілісність 

людей та рішення про народження дітей. Хоча сексуальна 

орієнтація та гендерна ідентичність прямо не зазначені у ст.14, 

ЄСПЛ підтвердив, що вони включені до «інших» підстав, на які 

поширюється це положення [3 : 24]. 

Право на свободу від катувань та жорстокого поводження 

вимагає від держав захисту жінок від будь-яких форм катувань 

або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження 

або покарання, пов'язаних з їх сексуальністю, репродуктивною 

здатністю та рішеннями, зокрема в контексті охорони здоров'я. 

Використовуючи ст. 3 зазначеної Конвенції, ЄСПЛ виступив 

проти практики примусової стерилізації та неможливості 

забезпечити доступ жінок до послуг з абортів, які вже є 

законними згідно з національним законодавством, а також до 

послуг з дородового обстеження [3 : 24-25]. 

Право на життя, захищене ст. 2 ЄКПЛ, в контексті СРПЛ 

стосується належного доступу до медичного обслуговування, 

включаючи запобігання материнській смертності та якісній 

акушерській допомозі [3 : 25]. 

Вступ в силу Стамбульської конвенції у 2014 р. 

ознаменував важливий момент у зміцненні законодавчої бази 

щодо захисту жінок від насильства, притягнення до 

відповідальності винних осіб та надання послуг підтримки. 

Багато положень Конвенції стосуються безпосередньо СРПЛ: 

• Сторони зобов’язані криміналізувати всі акти 

примусового переривання вагітності та примусової стерилізації 

(ст. 39), яка, згідно з пояснювальною доповіддю Ради Європи, 

полягає у висвітленні репродуктивних прав жінок шляхом 

надання пріоритету їх повноваженню вільно приймати рішення з 

питань планування сім’ї (пояснювальна доповідь РЄ, 2011, пункт 

206). 
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• Конвенція визначає каліцтво жіночих статевих органів як 

злочин (ст. 38), вказуючи, що воно завдає шкоди протягом усього 

життя і, як правило, відбувається без згоди жертви 

(пояснювальний звіт РЄ, 2011, пункт 198). 

• Примусовий шлюб вважається правопорушенням (ст. 37), 

згідно з яким принаймні одна особа стикається з фізичним чи 

психологічним насиллям для досягнення одруження і 

добровільно не дає згоди (пояснювальний звіт РЄ, 2011, пункти 

195-196). 

• Статеві акти, вчинені без згоди (включаючи 

зґвалтування), слід криміналізувати (ст. 36 Стамбульської 

конвенції), оскільки вони розглядаються як частий засіб 

здійснення влади в рамках відносин, пов’язаних з насильством 

(пояснювальний звіт РЄ, 2011, пункт 194). 

• Держави-учасниці повинні вжити законодавчих та інших 

заходів, щоб надати потерпілим доступ до медичного 

обслуговування та спеціалізованих послуг, які повинні бути 

забезпечені належними ресурсами та відповідним персоналом 

(ст. 20 (2) Стамбульської конвенції) [3 : 28; 4]. 

Як регіональний документ, Конвенція доповнює та 

розширює стандарти, встановлені іншими регіональними 

правозахисними організаціями, посилюючи дії щодо запобігання 

та боротьби з насильством проти жінок та домашнім насильством 

[5 : 15]. 

11 травня 2017 р. Європейський Союз підписав 

Стамбульську конвенцію, таким чином офіційно визнаючи її 

положення [6]. 

Таким чином, сучасна політика ЄС стосовно 

репродуктивних прав людини значною мірою базується на 

міжнародних нормативно-правових актах Ради Європи. Тим не 

менш, нинішні правові відносини Європейського Союзу з Радою 

Європи у сфері забезпечення і захисту репродуктивних прав 

залишаються на низькому рівні. Хоча право ЄС містить 

посилання на нормативно-правові акти РЄ, вони мають лише 
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рекомендаційний характер і не тягнуть за собою жодних 

зобов’язань. 
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СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЄС  

В даний час правове регулювання повітряних сполучень і 

аеронавігації є одним з пріоритетних напрямків європейської 

правотворчості. Усвідомлення державами - членами 

Європейського Союзу (ЄС) необхідності згуртуватися в цілях 

підвищення конкурентоспроможності власних авіаперевізників 

призвело до утворення в рамках ЄС унікального в світі правового 

режиму повітряних сполучень і появи на міжнародному ринку 

повітряних перевезень сильного гравця. В даний час небо над 

Європою стало одним з найбільш завантажених районів 

повітряного простору в світі. Європейські органи управління 

повітряним рухом щодня супроводжують близько 26тис. рейсів. У 

зарубіжній, особливо в західноєвропейській літературі, окремі 

аспекти досліджуваної теми піддаються детальному аналізу, 

однак число робіт, присвячених комплексному розгляду 

поставлених питань, невелика, серед вітчизняних авторів питання 

розглядали Е.С. Кривчикова, А.І. Котова, Д.К. Лабіну, І.І. 

Лукашука, Ю.Н. Малєєва, А.В. Мезенцева 

В середині минулого століття,  Європейські співтовариства 

ще тільки формувалися, установчі договори містили лише окремі 

положення, що стосуються повітряного транспорту. Ці норми 

мали істотний вплив на подальший розвиток правового 

регулювання цивільної авіації. Найбільше положень, присвячених 

повітряним транспортам, містив Договір про заснування 

Європейського Економічного Співтовариства 1957 г. (Римський 

договір). Римський договір передбачав створення Спільного 

ринку з метою забезпечення економічного і соціального 

згуртування держав-членів Європейського Співтовариства . 
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 Виходячи з комплексного аналізу договору і вкладеного в 

нього сенсу можна зробити висновок, що останнє тлумачення 

більшою мірою відображає задум європейського законодавця. Ст. 

90 відкриває розділ VI Римського договору в редакції 

Лісабонського договору вказівкою на те, що досягнення цілей 

Договорів стосовно транспортній сфері здійснюється в рамках 

загальної транспортної політики, п.2 ст. 100 встановлює, що 

Європейський Парламент та Рада ЄС, в результаті консультацій з 

Економіко-соціальним комітетом та Комітетом регіонів, можуть 

прийняти відповідні правила для морського і повітряного 

транспорту.  

Сформульоване Лісабонським договором та трохи інакше 

змінене положення ст. 84 Римського договору 1957 р - одне з 

небагатьох збережених положень старого Договору, що 

стосуються повітряного транспорту. Стаття 58 ДФЕС, що 

встановлює, що вільне надання послуг в галузі транспорту 

регулюють положення Розділу, що відноситься до транспорту 

(незважаючи на загальні положення про «чотири свободи» 

пересування товарів, осіб, послуг і капіталів).  

Нескладно зробити висновок, чому повітряний транспорт 

вилучено з загального регулювання. Пов'язано це в чималому 

ступені з тим, що, як зазначає Б.М. Топорнін, «на відміну від 

інших загальних« політик »... транспортна політика ЄС 

сформульована не в настільки певних нормах[1]. Держави члени з 

різних причин, в тому числі з політичних, вважали за краще 

зберегти національний статус транспорту ». До того ж, з огляду на 

суспільно значущу і публічну функції регулярних повітряних 

сполучень, підвищеної небезпеки, великих фінансових і 

технологічних витрат, повітряний транспорт традиційно ставився 

до послуг, відповідальність за які несла держава. 

 Починаючи з 1957 р і до прийняття трьох пакетів 

лібералізації на рубежі 90-х років минулого століття, правове 

регулювання повітряного транспорту на рівні ЄС практично було 

відсутнє, при тому, що саме в другій половині двадцятого століття 

цивільна авіація зазнавала найбільш бурхливий розвиток. В 
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результаті цього правового вакууму учасники європейського 

авіатранспортного ринку були змушені протягом десятиліть по-

різному тлумачити і «випробовувати на міцність» положення 

Римського договору. 

На сьогоднішній день, звичайно, ситуація зовсім інша, так 

як розроблено і діє досить прогресивне вторинне право ЄС. Більш 

того, сформувався внутрішній авіаційний ринок і зовнішня 

авіаційна політика Союзу. Підсумовуючи вищевикладене, варто 

відзначити, що ранні кроки європейської інтеграції в галузі 

повітряного транспорту, хоч і не були впевненими, але 

відображали дійсність того часу. Перші установчі договори ЄС, 

безумовно, зробили великий і довгостроковий вплив на подальше 

формування права ЄС в області повітряних перевезень, в 

результаті якого була утворена вельми прогресивна нормативна 

база для діяльності сучасної цивільної авіації. Разом з тим, як 

зазначає Л.М. Ентін, що заявляється Лісабонським договором 

єдність права ЄС поки є метою, яка має бути досягнена, а саме 

«така єдність зажадає ще серйозного доопрацювання. Неясно, 

наскільки така повністю єдина правова система взагалі можлива в 

рамках ЄС, де ключовим елементом залишаються суверенні 

держави »[2]. 
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ПОШИРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ 

У наш час явище тероризму досить поширене. Якщо 

донедавна звертання до терору як засобу вирішення політичних 

або релігійних проблем було винятковим, надзвичайним явищем, 

то в наші дні практично щоденні повідомлення про терористичні 

акти сприймаються як щось неминуче. Питання боротьби з 

тероризмом сьогодні є одним з найбільш актуальних і 

обговорюваних питань світового порядку за останні роки. А 

також діяльність держав та міжнародних асоціацій щодо 

боротьби з цією проблемою. Терор став органічною складовою 

сучасного життя і набув глобального характеру. 

Міжнародний тероризм - явище не нове. Саме 

терористичні акти в американських містах стали своєрідним 

вододілом в новітній історії людства. Питання боротьби з 

тероризмом було включено до порядку денного саміту ООН, який 

відбувся 14-17 вересня 2005 р. [1]. Причиною цього рішення 

стали трагічні події, що відбулися 11 вересня 2001 року в США, 

в жовтні 2002 року в Москві на мюзиклі "Норд-Ост", у березні 

2004 року в Іспанії, у вересні 2004 року в Беслані, в липні 2005 рік 

у лондонському метро та триваючі теракти в Ізраїлі. 

Слово тероризм похідне від латинського “terror”, що в 

перекладі означає “страх”, “жах” [2].Це форма політичного 

екстремізму, застосування найжорсткіших методів насилля, 

включаючи фізичне знищення людей для досягнення певних 

цілей.Термін "міжнародний тероризм" використовується з 70-х 

рр. ХХ ст. У кодексі злочинів проти світу і безпеки людства ООН 

він визначається як "вчинення, організація, сприяння здійсненню 

чи фінансування заохочення агентами чи представниками однієї 

держави актів проти іншої держави" [3]. 
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Отже, тероризм можна трактувати як політику і практику 

досягнення політичної мети з допомогою терору. Розроблені 

десятки класифікацій тероризму. Розрізняють терор “зверху” і 

“знизу”, політичний, революційний, лівий, правий, 

сепаратистський, комплексний, кримінальний, патологічний і т. 

ін. [4].  

На Міжамериканській конференції з прав людини (1970 

р.), присвяченій проблемам тероризму і захисту від нього 

населення, було названо три форми тероризму: соціальний, 

політичний, ідеологічний [5]. 

Останнім часом занепокоєння правоохоронних органів і 

вчених, що досліджують проблеми тероризму, викликає така нова 

форма тероризму, як високотехнологічний тероризм, складовими 

якого є кібертероризм (електронний, комп’ютерний) і космічний 

тероризм [6].  

Під кібертероризмом розуміють навмисну мотивовану 

атаку на інформацію, що обробляється комп’ютером, 

комп’ютерну систему або мережу, яка пов’язана з небезпекою для 

життя і здоров’я людей або настанням інших тяжких наслідків, 

якщо такі дії вчинені з метою порушення громадської безпеки, 

залякування населення, провокування військового конфлікту [6].  

Необхідність підвищення ефективності 

контртерористичних заходів робить тему статті актуальною, 

оскільки вона присвячена проблемам дослідження поняття та 

сутності, видів та форм, причин та джерел тероризму та заходів 

щодо його запобігання. Все вищесказане пояснює актуальність та 

значення обраної теми дослідження. Міжнародне співтовариство, 

міжнародні експерти та науковці гостро обговорюють причини 

тероризму. Посилаючись на такі фактори, як релігійний 

фанатизм, бідність, неписьменність, несправедливий мир, 

національне приниження, застарілі регіональні проблеми. У той 

же час, чим більше вивчаються різні можливі причини тероризму, 

тим складнішим стає завдання їх визначення. 

 Міжнародне співтовариство наполегливо працює над 

боротьбою з тероризмом. Універсальні та регіональні міжнародні 
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організації вирішують цю проблему, держави співпрацюють у цій 

галузі, включаючи дуже активну співпрацю з правоохоронними 

органами. Основна роль у боротьбі з тероризмом належить ООН 

та Раді Безпеки. 

На сьогоднішній день жодна країна світу не має повних 

гарантій проти вчинення терористичних актів на своїй території. 

Тому поряд з найефективнішими внутрішніми заходами, 

спрямованими на запобігання терористичній діяльності, 

необхідно розглядати цю проблему як глобальну і відповідно 

будувати стратегію боротьби з нею. Без найтіснішої міжнародної 

співпраці, спрямованої на всебічну солідарність усіх учасників 

міжнародного життя з новими загрозами та викликами, майбутнє 

людства навряд чи виправдає наші очікування. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасному 

світі існує проста проблема виявлення першопричин тероризму 

та мінімізації їх. Саме усунення причин, які спонукають громадян 

до співпраці з терористичними організаціями, є найскладнішим 

завданням, вирішення якого вимагає зусиль не лише на 

державному, а й на міжнародному рівні. 
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ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА МІЖНАРОДНІ 

СТАНДАРТИ В СФЕРІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ: 

ВПЛИВ ТА ЗНАЧЕННЯ  

Пандемія COVID-19 досить швидко стала найбільш 

серйозним глобальним викликом для всієї міжнародної 

спільноти, що проявилося у впливі на більшість сфер 

міжнародного співіснування, зокрема і сфери морського 

транспорту. Стрімке поширення коронавірусної інфекції 

поставило весь світ у безпрецедентну ситуацію, адже задля 

уповільнення поширення хвороби та пом’якшення її наслідків 

держави вимушені вживати всіх необхідних заходів, зокрема 

обмежувати подорожі та закривати кордони.  

Важливість дослідження теми проявляється у значенні як 

галузі морського права, так і сфери морського транспорту та 

стандартів, які регулюють морську діяльність. Дана тема майже 

не досліджена в науковому полі, однак, є роботи деяких фахівців 

у сфері морського права, таких як Короткий Т. Р. та ін., які 

досліджували окремі аспекти даного питання.  

Основним завданням дослідження є аналіз впливу пандемії 

COVID-19 на міжнародні стандарти в сфері морського 

транспорту. 

Перш за все, основним фактором у поширенні інфекційних 

захворювань є транспорт і спочатку це був саме морський 

транспорт. Перші міжнародні санітарні угоди щодо морських 

перевезень було прийнято ще у ХІХ столітті. Система контролю 
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за забезпеченням санітарно-епідеміологічної безпеки морських 

суден якісно розроблена як на міжнародному, так і на 

національному рівнях, її основу становлять Міжнародні медико-

санітарні правила 2005 р. Що стосується безпосередньо 

міжнародного морського права, то це питання врегульовано 

насамперед у Конвенції ООН з морського права 1982 р., в 

контексті юрисдикції прибережної держави. Серед спеціальних 

міжнародних конвенцій слід зазначити МАРПОЛ 73/78 [1:30]. 

Крім того, положення, які можуть мати значення для впливу на 

судноплавство, спричиненого спалахом пандемії, містяться в 

Міжнародній конвенції з охорони людського життя на морі  

1974 р.; Міжнародній конвенції по запобіганню забрудненню з 

суден 1973 р.; Міжнародній конвенції про контроль суднових 

баластних вод й осадів та управління ними 2004 р.; Міжнародній 

конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення 

вахти 1978 р.; резолюції ІМО А.1119 (30) Процедури контролю 

суден державою порту 2017 р. тощо [2].  

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) з початку 

пандемії постійно оновлює звіти та рекомендації для держав 

щодо боротьби із хворобою, зокрема у сфері подорожей та  

морського транспорту. Крім того, ВООЗ співпрацює з 

Міжнародною морською організацією (ІМО) щодо попередження 

поширення пандемії через судноплавство. Важливою є Спільна 

заява ВООЗ та ІМО, в якій організації закликали держав 

співпрацювати, дотримуватися вимог щодо суден згідно з 

Міжнародними медико-санітарними правилами та наголошували 

на належному догляді за всіма мандрівниками, уникненні зайвих 

обмежень або затримок при в’їзді в порт для суден та екіпажу, як 

це втілено у відповідних Правилах. Також важливою є Спільна 

заява ВООЗ, ІМО та МОП про медичні посвідчення моряків, 

санітарні сертифікати суден та медичну допомогу морякам у 

контексті пандемії COVID-19 від 22 квітня 2020 р. [3].   

Реакцією на стрімке поширення хвороби стало створення 

на офіційному веб-сайті ІМО розділу, в якому публікуються всі 

необхідні міжнародні документи та інформація щодо боротьби з 
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пандемією. Тут оновлюються рекомендації для держав-членів, 

публікуються циркулярні листи, які присвячені глобальним 

проблемам, пов’язаним з пандемією. Зокрема, 27 березня 2020 р. 

ІМО видала циркуляр щодо пандемії, в якому наголошувалося на 

необхідності збереження торгового потоку по морю, 

акцентувалася увага на важливості моряків, які працюють на 

морському транспорті, дотриманні їх прав, а також визнанні  їх, 

морського персоналу та портових працівників «ключовими 

працівниками». Також було зазначено низку рекомендацій щодо 

забезпечення причалів для суден, передбачення заходів, що 

сприяли б зміні екіпажу в портах. Крім того, ІМО створила 

Ініціативну групу дій у кризовій ситуації для моряків (SCAT), яка 

також співпрацює з іншими організаціями, такими як 

Міжнародна організація праці, Міжнародна федерація 

працівників транспорту та Міжнародна палата судноплавства [4]. 

ІМО схвалила покрокові протоколи, у яких викладені загальні 

засади і процедури для безпечної зміни екіпажів під час пандемії. 

Вони були складені за участю глобальних галузевих асоціацій, що 

представляють різні сектори морської транспортної галузі. 

Протоколи включають вимоги для судноплавних компаній і 

рекомендації урядам, морським адміністраціям та іншим 

відповідним національним органам, серед яких органи охорони 

здоров’я, митниці, органи імміграції, прикордонного контролю 

морських портів та цивільної авіації [5].   

Занепокоєння даними питаннями простежується і на рівні 

ЄС, 8 квітня 2020 р. Європейська Комісія прийняла Керівні 

принципи щодо охорони здоров’я, репатріації та організації 

подорожей моряків, пасажирів та інших осіб на борту суден. В 

них наголошується на важливості створення мережі визначених 

портів, в яких посадка та висадка є можливими та безпечними [6].  

Важливим також є Огляд морського транспорту за 2020 рік  

Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), в якому 

досліджено спад морської торгівлі та наголошується на 

поверненні її зростання в 2021 році. Це підкреслює необхідність 
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галузі морського транспорту готуватися до змін і бути добре 

підготовленою до них після COVID-19 [7]. 

Отже, пандемія COVID-19 справила вагомий вплив на 

міжнародні стандарти в сфері морського транспорту. Найбільше 

під час пандемії постраждали круїзні судна, пасажири та екіпаж, 

які були заблоковані в межах суден тижнями з постійною 

загрозою на борту. Завдяки цьому були виявлені прогалини у 

міжнародно-правовому регулюванні, зокрема і в сфері морського 

транспорту, що активізувало діяльність та співпрацю 

міжнародних організацій, таких як ВООЗ, ІМО, МОП та ін. у 

створенні та забезпеченні стандартів для регулювання цих 

питань. Були прийняті нові рекомендації, протоколи, циркуляри  

та спільні заяви у протистоянні новим викликам для морської 

транспортної галузі, серед яких уникнення обмежень або 

затримок в портах для суден та екіпажу, зміна екіпажу тощо.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ПРОТИ ЦИВІЛЬНОЇ 

АВІАЦІЇ, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ЯКОСТІ ЗБРОЇ 

ВЕЛИКОГО УРАЖЕННЯ  

Недержавні актори, які зловживають цивільною авіацією як 

зброєю знищення, є новою проблемою не лише з точки зору 

руйнівної сили, але й у юридичному сенсі. Для того, щоб 

визначити юридичне підгрунтя у цьому питанні, розглянемо 

статтю 3bis Чиказької конвенції, аналізуючи взаємозв'язок цього 

положення з правом на самооборону та сучасні суперечки 

навколо статті 51 Статуту ООН. 

Історія цивільної авіації вказує на те, що ця особлива 

система завжди була вразливою до різних форм зловживань з 

боку недержавних суб'єктів. Різкий приріст злочинів насильства 

в кінці 1960-х, який суттєво вплинув на безпеку цивільної авіації 

, призвів до надзвичайної сесії Асамблеї Міжнародної організації 

цивільної авіації у червні 1970 року, яка згодом призвела до 

прийняття Додатку 17, який встановлює основу програми безпеки 
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цивільної авіації ІКАО та має на меті захистити цивільну авіацію 

та її об'єкти від актів незаконного втручання [1]. Коли кількість 

глобальних викрадень цивільних літаків поступово зменшувалася 

протягом років, увага переходила до актів диверсії, авіаційної 

атаки або атаки на аеропорт. Так, правові заходи були спрямовані 

на посилення світового співробітництва з метою запобігання та 

стримування зловживань цивільною авіацією приватними 

суб'єктами.  

Численні міждержавні інциденти після Другої світової 

війни, пов'язані зі збиванням цивільної авіації в іноземному 

територіальному повітряному просторі, порушили безпеку 

міжнародної цивільної авіації. Прикладами таких інцидентів є 

знищення Болгарією авіалайнера Ель-Аль у 1955 році, збиття 

Ізраїлем літака Лівійських арабських авіаліній у 1973 році та 

знищення Радянським Союзом рейсу Корейських авіаліній 007 у 

1983 році. Ці літаки піддавалися нападам не тому, що держава, в 

територіальний повітряний простір якої вони вторглись, 

побоювалась фактичного нападу, скоріше, вони наближались до 

військово-важливої зони або пролітали над нею, змушуючи 

відповідну державу підозрювати шпигунство або нагляд за 

важливими об'єктами. У відповідь на збиття KAL 007, в 

результаті якого загинуло 269 людей, асамблея ІКАО на своїй 25-

й позачерговій сесії в Монреалі 1984 року прагнула досягти більш 

ретельного балансу між вимогами безпеки, з одного боку, та 

вимогами національного повітряного суверенітету та 

національної безпеки з іншого. Таким чином, держави 

погодились вставити нову статтю 3bis, яка передбачає 

невикористання зброї проти цивільних літаків у польоті [2].  

Багато обговорювали сферу застосування статті 3bis і 

критикували її через неоднозначні формулювання. Раніше ці 

питання в основному аргументувалися абстрактно. Тепер із 

використанням цивільної авіації як зброї потенційно 

масштабного знищення та відповідні контрзаходи, розроблені 

державами, потребують більш чітких відповідей та набувають 

більшої актуальності. Наприклад, згідно з реченням статті 3bis 
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(а), збиття цивільного літака є недопустимим, крім випадків 

самозахисту у значенні статті 51 Статуту ООН. Це в свою чергу 

піднімає питання про те, чи використання цивільних літаків в 

якості зброї недержавними акторами означає "збройний напад", 

необхідний для права на самооборону. 

Крім того, держави побоюються, що будь-яке явне 

посилання на статтю 51 може бути неправильно сприйнято як 

дозвіл на стрілянину. Проте деякі сторони стверджували, що 

абсолютне виключення застосування сили проти цивільних 

повітряних суден не було виправданим, оскільки вузький обсяг 

статті 51 не завжди дозволяв би адекватно реагувати, коли 

цивільні літаки порушували територіальну цілісність і 

незалежність іншої держави [3]. Подібним чином Радянська 

делегація стверджувала, що будь-яке посилання на статтю 51 

суттєво зменшує можливості держав захищати свій суверенітет, 

позбавляючи права зупиняти незаконне використання цивільної 

авіації в будь-яких випадках, окрім агресії [3]. Деякі делегації 

побоювались, що забезпечення повного імунітету цивільних 

літаків може навіть заохочувати порушення. Однак, делегації 

погодились, що сучасне міжнародне законодавство повністю 

відкидає використання сили з єдиною метою самозахисту, за 

винятком реакції на збройний напад, а потім лише в міру і на час, 

необхідний для усунути небезпеку [4]. Отже, одне лише 

порушення державного суверенітету не може узаконити 

застосування сили проти цивільної авіації, якщо таке порушення 

не становить збройного нападу. 

На перший погляд, використання або передбачуване 

використання цивільного літака як зброї масштабного знищення 

може становити збройний напад, що спричиняє право на 

самооборону відповідно до статті 51. Існує мало сумнівів, що 

зловживання цивільною авіацією як зброєю проти наземних 

цілей, що потенційно може призвести до загибелі тисяч жертв та 

націлювання на координаційні центри економічної, військової чи 

політичної влади в країні, рівнозначне збройному нападу. Однак 

набагато суперечливим є питання про те, чи можуть напади 
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недержавних суб'єктів становити збройні напади в рамках статті 

51. До 11 вересня антитерористичні операції майже виключно 

розглядались як питання правопорядку. Після нападів рівень 

небезпеки, який можуть спричинити недержавні актори, 

спричинив непевність щодо доцільності включення таких 

злочинних актів до компетенції правоохоронних органів. Хоча 

прийнято, що стаття 51 охоплює і ті дії, що вчинені 

недержавними акторами, якщо їх можна приписати державі, 

стурбованість феноменом міжнародного тероризму призвела до 

того, що деякі автори стверджують, що напади недержавних 

акторів самі по собі є збройними атаками, таким чином 

викликаючи право на самооборону. 

Отже, щоб запобігти повторенню подій, подібних до 

терактів 11 вересня, не викликає сумніву те, що лише 

превентивних заходів недостатньо, щоб забезпечити абсолютну 

безпеку від цієї постійної загрози. Більше того, стаття 3bis 

Чиказької конвенції загострює сучасні дискусії щодо сфери дії 

статті 51 Статуту ООН  щодо нападів недержавних суб'єктів та 

питання про те, як задовольнити законні вимоги держав щодо 

безпеки. З цього випливає, що стаття 3bis стаття не забороняє 

перехоплення самольоту-правопорушника, але в таких випадках 

зброя не повинна застосовуватися. Цим стаття захищає цивільну 

авіацію від загрози бути знищеним у польоті, але обмежує право 

держави використати право на передбачувану самооборону від 

нападу збоку літаків цивільної авіації. 
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PERFIDY IN CONTEXT OF INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW 

Additional protocol I prohibits resorting to the acelring for 

murder, injuries or capture captured by the enemy [1]. States who are 

not participants in the Protocol are related to the usual ban, which also 

concerns killing, injured or capturing the opponent's captivity by 

means of treachery.  In addition, the usual right completely prohibits 

"treacherously to kill or injure persons belonging to the population or 

troops of the enemy[2]."  Hercers are "actions aimed at bringing the 

opponent's confidene and make him believe that he has the right to 

defense or is obliged to provide such protection in accordance with the 

norms of international law used during the period of armed conflict, in 

order to deceive such confidence."  Examples of treacherous actions 

given in the MHP treaty include simulation of surrender or simulating 

the intention to negotiate the flag of the truce, simulating the failure 

due to wounds or diseases, simulation of the possession of civilian 

status or noncombatant and simulate possession by status providing 

protection, by using signs, emblems or uniforms of the United Nations, 

neutral states or other non-parties in conflict.  Of course, it concerns 

both the perfect abuse of the protective emblems of the Red Cross, The 

Red Crescent and The Red Crystal. 

In fact, the prohibition of treachery contributes to the trust of 

warring to the protection that IHL provides.  It does not prohibit 
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military tricks, i.e. the actions that are aimed at introducing an enemy 

to delusion or to force it to act rashly, but who are not misleading him 

regarding the observance of the defensive provisions of IHL and does 

not violate it any other way.  Examples of such military tricks, which 

are given in the IHL treaty, include the use of disguise measures, traps, 

false operations and disinformation.  Thus, the prohibition of treachery 

does not interfere with the warring to carry out operations that depend 

on the suddenness factor, such as the raids of landing and sabotage 

units in military uniform and attacks from disguised positions or 

properly designated invisible bombers.  The prohibition of treachery 

does not concern the units that are hidden performing the collection of 

intelligence under the guise of civilians.  However, when capturing, 

such persons may be pursued in court as spies in accordance with the 

domestic legislation seizing their state. 

In addition to the prohibition of treachery in order to kill, injure 

or capture the opponent, IHP prohibits the illegal use of distinctive 

emblems and national emblems.  

In particular, the wrong use of emblems, signs and signals 

envisaged by IHL, such as a red cross, a red crescent or red crystal, 

and also prohibited to intentionally abuse other internationally 

recognized protective emblems, signs and signals, including the flag 

of the truce, protective emblem of cultural property ( Pointed in the 

bottom of the blue shield on a white background), distinctive signs of 

civil defense (orange triangle on a blue background) and installations 

and structures containing hazardous forces (three orange circles), as 

well as a distinctive UN emblem. IHL also prohibits the use during 

armed conflict flags and military emblems, military signs of 

differences or uniform clothing of neutral or non-violent states, while 

flags and military emblems, signs of differences and uniforms of the 

enemy side can be used as military tricks, but not during direct contact 

with the enemy during hostilities, i.e., not during the implementation 

of attacks and not for the cover of hostilities, not to facilitate them, 

protection or difficulties. 
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LEGISLATIVE AND REGULATORY 

DOCUMENTS OF EU AVIATION AREA REGULATION 

There is no doubt that airspace should be regulated in a coherent 

way, based on the rules of law, air navigation, not policy. It is 

impossible to limit these postulates, except in cases of martial law. 

Much attention should be paid to joint projects, for Ukraine it is 

important to participate in the programs of all international aviation 

organizations, even in the programs of regional centers, in which our 

country is not a participant, for example, the European Union. Only 

under these conditions it is possible to ensure the efficiency of aviation 

in all its manifestations 

The scientific novelty of the work is that the paper compares the 

main legislative and regulatory documents of the EU aviation, 

regulates their complementarity, and determines the main purpose of 

each of the regulations. 

The main purpose of the study is a review and detailed analysis 

of the main regulations governing the EU aviation area. 

The system of European air law is formed by norms of 

integration character, as in the European associations of the states they 
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have universal character. The aviation sector is most clearly regulated 

by specialized organizations, although the main directives may come 

from EU institutions and Council of Europe bodies. 

The EU has a single institutional structure that must ensure 

coherence and consistency in the activities carried out to achieve its 

objectives. The institutional system is not definitively this category, 

during the development of the European Union it has undergone 

changes, and considerable, both in terms of its form and content [3: 

219]. 

The Single European Sky concept is an ambitious initiative to 

reorganize the architecture of the European air traffic control system. 

Its main goal is to meet future rapidly growing needs in terms of 

capacity, flight safety and environmental protection. In fact, this 

initiative aims to ensure the organization of airspace and air navigation 

in Europe not at the local but at the regional level. From a geographical 

point of view, despite the fact that the main legislator of the "Single 

European Sky" initiative is the EU, it is not limited to its borders [5: 

146]. 

The concept (idea) of the Single Regional Sky (SES) is 

essentially simple. As a certain region, uniting the territories or parts 

of the territory of different states, the flights of different types of 

aircraft become more and more intensive, the regulation of "regional 

air navigation" of each of the states becomes more and more 

burdensome for all participants (parties, persons). independently 

within its sovereign part of such a region [4: 695]. 

The key point of the Agreement is the right to fly in any state 

party to the Agreement without restrictions on the choice of route and 

number (frequency) of flights, as well as the possibility of exercising 

such a right by any of the airlines registered in the state party. The 

airspace of the region is divided into functional "blocks" depending on 

air traffic flows, rather than national borders. This is a cardinal 

innovation not only in international air law, but in general in the 

institution of state sovereignty [2:30]. 

Regulation № 549/2004 (also known as the Framework 

Regulation) establishes the legal framework and terminology of the 

Single European Sky concept, the essence of which is disclosed in 

other regulations. This regulation contains the general goal of the 
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Single European Sky concept, which is to "improve existing safety and 

efficiency standards for air traffic in Europe, optimize capacity that 

meets the requirements of all airspace users, and minimize delays" [4: 

697] . 

To achieve these goals, Eurocontrol, based on its own 

experience and on behalf of the European Commission, will provide 

the latter with draft legislation, which, after passing the relevant stages 

of the legislative process, will help in the future to ensure the 

effectiveness of Single European Sky legislation. To this end, 

Regulation № 549/2004 also discloses the role of other bodies 

involved in the promotion of the Single European Sky project. Thus, 

it is envisaged that EU Member States will establish independent 

supervisory bodies to monitor the proper implementation of the 

measures adopted under the project [6: 4]. 

Regulation № 549/2004 also establishes two bodies which, 

taking into account the interests of different airspace users and other 

stakeholders, assist the European Commission in promoting the 

project [6: 5]. 

As stated in the publication of the European Commission, issued 

after the adoption of the package of regulations on the project "Single 

European Sky", the project participant should also recognize a 

platform for dialogue between employers and employees in the field 

of air navigation services [7: 3]. 

The second part of Regulation № 550/2004 attempts to 

streamline a highly nationalized European network of air navigation 

services. The fact is that some of them belong to the state, others are 

privatized to varying degrees. Thus, they all appear on the EU air 

navigation market in various organizational and legal forms, which 

complicates the modernization of the entire market. To that end, 

Regulation № 550/2004 seeks, without restricting the freedom of the 

institution, to establish common standards for the organization and 

operation of those services. According to N. van Antwerpen, the 

establishment of a list of common rights and responsibilities at the EU 

level will remove the borders in the sky and between air navigation 

services [8: 63]. 

Finally, the third section of Regulation № 550/2004 deals with 

air navigation charges. As in the case of air fares, the legislator 
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emphasizes increasing the transparency of pricing for the benefit of all 

users of European airspace, including many transit vessels of third 

countries [6: 7]. 

Summarizing the above, it should be noted that the package of 

regulations on the project "Single European Sky" consistently and in 

detail sets out the vision of the European legislator of the new stage of 

legal regulation of air navigation in the EU. Like the air traffic 

liberalization packages, the secondary legislation on this project has 

provided a solid basis for better regulation of the issues under study. 

A special role here is played by the Framework Regulation, the merit 

of which lies not only in the formation of the conceptual apparatus of 

the new concept, which governs other regulations, but also in its role 

as a connecting element of the Single Sky system, both adopted and 

planned for future adoption. An element of all these innovations is the 

main purpose of the package of regulations, which is to create an 

increasingly integrated, progressive airspace and common design, 

planning and management procedures that ensure efficient and safe 

implementation of air traffic management. 
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ЧЕРГОВІ ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ:  

ПРИЧИНИ ПОЯВИ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ 

В сучасному світі коли кількість небезпек для людства 

зростає, а питання їх невирішеності постає все більше та більше, 

доцільно розглянути поняття глобальних викликів, проблем, 

загроз та ризиків та їх співвідношення, для кращого розуміння 

природи кожного з них.  

Глобальні проблеми - сукупність життєво важливих, що 

торкаються людства в цілому, і нерозв’язних в рамках окремих 

держав і, навіть, географічних регіонів, проблем. Глобальні 

проблеми вийшли на перший план у ХХ ст. в результаті істотного 

зростання чисельності населення і різкої інтенсифікації процесу 

виробництва в індустріальному суспільстві [1]. 

До числа глобальних проблем відносяться: запобігання 

термоядерній війні; скорочення стрімкого зростання населення 

(«демографічного вибуху» у країнах, що розвиваються); 

запобігання катастрофічного забруднення навколишнього 

середовища, в першу чергу атмосфери і Світового океану; 

забезпечення подальшого економічного розвитку необхідними 

природними ресурсами, особливо невідновними; подолання 

розриву у рівні життя між розвиненими і країнами, що 

розвиваються; усунення голоду, злиднів і неписьменності тощо 

[1].  

Глобальні проблеми породжені колосально зростаючим 

впливом людини на навколишній світ та переростають у виклики 

для людства. 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

98 

Глобальні виклики, в свою чергу, є загострення існуючих 

або породження нових проблем, викликаних суперечливим 

процесом глобалізації. «Виклики» є наслідком нових факторів в 

світовому розвитку, що порушують стабільність нормального 

функціонування механізмів відтворення суспільного життя, 

міжцивілізаційних відносин, міжнародних політичних і 

економічних відносин в межах існуючого світового порядку[2].  

Поняття «глобальні виклики», що з’явилося в середині ХХ 

століття завдяки роботам британського вченого, дослідника 

розвитку цивілізацій А.Тойнбі, стало надзвичайно актуальним на 

рубежі ХХ і ХХI століть в очікуванні змін і майбутнього людства 

в новому тисячолітті [3].  

Поява самого поняття «виклик» пов’язане з його 

концепцією «виклик-і-відповідь» цивілізацій. Динамічних 

цивілізацій (виникнення, зростання, надлом, занепад і 

розкладання) по А.Тойнбі визначається законом «виклику і 

відповіді» і роллю «творчої меншості», здатної повести за собою 

інших. Виклики в його розумінні не є щось негативне, навпаки, 

це стимули до зростання і розвитку. Він вважає невірним 

традиційну думку про те, що сприятливі кліматичні і географічні 

умови, безумовно, сприяють суспільному розвитку [3].  

Ідея теорії викликів А.Тойнбі  полягає в тому, що будь-яка 

зміна вимагає реакції, причому наслідки можуть бути різними в 

залежності від того, яка була відповідь. Ця неоднозначність 

наслідків породжує двояке сприйняття поняття викликів. 

Сьогодні в освітленні цієї проблеми існує два напрямки 

розуміння викликів: власне виклики як явища, що визначають 

фундаментальні зрушення в системі життєдіяльності соціально-

економічних систем, і виклики, які об’єднують процеси, що 

мають яскраво виражений негативний характер, що несуть 

загрози для суспільства [3]. 

У сучасних дослідженнях поряд із поняттям виклик 

використовуються поняття небезпека, ризик і загроза. Кожне з 

цих понять служить для позначення певних явищ, процесів, дій, 
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відносин в природі і суспільстві. Об’єднує всі ці поняття те, що 

кожне з них вимагає відповіді [3].  

Можна виявити уявлення про похідний характер загроз і 

ризиків по відношенню до викликів, які виходять із уявлення 

об’єктивно-суб’єктивної природи цих явищ, що дозволяє 

побудувати деяку ієрархію цих явищ.Відповідно до поданої 

ієрархії, виклик - явище першого порядку. Виклики - це зміни і 

тенденції, обмеження, можливості, протиріччя, диспропорції в 

природі й соціумі, сукупність обставин,які зароджуються і 

наростають та  не обов’язково саме загрозливого характеру, але 

вимагають їх сприйняття і реагування. Можна стверджувати, що 

виклик є зародковою щабелю у формуванні загрози [3]. 

Загроза ж тоді розглядається як стадія крайнього 

загострення протиріч, обумовлених викликом. Поняття загрози 

пов’язане з зазначенням безпосереднього конкретного джерела, 

наприклад, масштабна вимушена міграція, глибока соціальна 

нестабільність, висока структурне безробіття, прекарізація 

(нестійкість) зайнятості та ін [3]. 

Ризик в загальному вигляді являє собою можливість з 

певним рівнем імовірності виникнення несприятливих явищ 

(наприклад, природні та техногенні катастрофи), а також різних 

наслідків від діяльності суб’єкта. Вибір відповіді або прийняття 

рішення завжди пов’язаний із прийняттям ризику та різних 

варіантів його наслідків. З одного боку, між цими поняттями і 

явищами є істотна різниця, з іншого - межі між ними дуже 

рухливі. Дуже складно оцінити, коли виклики можуть перерости 

в загрози і в який момент і які ризики повинно прийняти на себе 

суспільство [3].  

Наочним прикладом того, як виклики можуть в короткий 

період перерости в загрози і ризики, є міграційний криза в Європі. 

Зростання мобільності і міграції населення є одним з викликів 

глобалізації. Локальні і регіональні конфлікти можуть створити 

загрози масової вимушеної і неконтрольованої міграції. Країни, 

які приймають потоки мігрантів, беруть на себе ризики, пов’язані 

з перенесенням та виникнення вогнищ можливих терористичних 
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атак. Ситуація вимагає відповіді з багатьох питань: економічних, 

політичних, соціальних та ін. Умови, в яких кожній країні 

доводиться реагувати, і ресурси різні. Тут буде грати роль збіг 

різних обставин [3]. 

Для різних регіонів і країн набір глобальних викликів, 

загроз і ризиків за ступенем впливу і пріоритетності може бути 

різним. Наприклад, нестача води, будучи планетарною 

проблемою, має різний ступінь гостроти, а, отже, різний рівень 

загроз для різних регіонів і країн. Ця проблема може мати різні 

прояви: екологічні (опустелювання, зниження біорізноманіття 

тощо), економічні (обмеження господарської діяльності), 

соціальні (зниження якості життя), політичні (локальні конфлікти 

з приводу використання води, особливо транскордонних 

водотоків)[3]. 

Отже, для різних регіонів і країн світу реальні ризики і 

загрози можуть представляти різні виклики. Тому кожній країні 

необхідно класифікувати глобальні виклики в залежності від 

характеру і сфери виникнення і впливу. Однак ми вважаємо, що 

як би не класифікувалися глобальні виклики та поза залежністю 

їхнього характеру й сфери впливу, практично всі вони тим чи 

іншим чином виявляються в світовому масштабі. 
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МЕДІА ДИПЛОМАТІЯ: ІСТОРІЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 

На сучасному етапі світ переживає глибоку динамічну 

трансформацію в інформаційному аспекті, що зачіпає 

національні інтереси держави, соціуму та її громадян. Прикладом 

цього може слугувати поява нового витоку в міжнародних 

відносинах, яка отримала свою назву «медійної дипломатії». Це 

пов’язано з переформуванням обов’язків медіа, які на 

сьогоднішньому етапі виконують роль лідерів зовнішньої 

політики. Медіа-інструменти можуть впливати на динаміку 

конфліктів та соціальних концепцій, а також впливати на 

формування колективної ідентичності та політичних процесів. 

Важливим напрямом медіа дипломатії є надання громадськості 

об’єктивної та точної інформації про позицію країни з основних 

міжнародних питань, її зовнішньополітичні заходи та дії, а також 

культурні, наукові та інтелектуальні досягнення. 

Концепція «медіа дипломатії» викладена в дослідженнях 

численних вітчизняних та зарубіжних вчених, які сформували 

визначення даного поняття. Зокрема Ф. Гамагелян розглядає 

дипломатію в галузі ЗМІ як сукупність різних типів даних, що 

містять аудіо- та візуальну інформацію (традиційні засоби 

масової інформації, цифрові комунікаційні технології), що 

формують новий рівень багаторівневої дипломатії [1]. Медіа 

дипломатія як спеціалізована політична PR-технологія виступає 
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у двох основних формах: як процес збору та обробки інформації 

з метою проведення зовнішньополітичного курсу, забезпечуючи 

своїй країні гідне місце на міжнародній арені; як напрямок 

інформаційної діяльності, що забезпечує інформаційну 

підтримку зовнішньої політики своєї країни, як всередині країни, 

так і за її межами [2,101].Досить часто дефініція медіа дипломатії 

переплітається з концептуальними засадами електронної та 

публічної дипломатії через використання схожих інструментів 

просування власних цілей суб’єкта міжнародних відносин. 

Відома дослідниця Н. Цветкова, користується терміном 

«публічна дипломатія Web  2.0»  та відзначає, що основними її 

методами є розміщення «радіо- і телепередач в мережі інтернет, 

розповсюдження у відкритому доступі літератури про США в 

цифровому 

форматі, моніторинг блог-простору, створення 

персоніфікованих сторінок членів Уряду США в соціальних 

мережах, а також розсилка інформації за допомогою мобільних 

телефонів [3].   

Насамперед медіа дипломатія виконує низку завдань, а 

саме:  

-формування позитивного іміджу держави на міжнародній 

арені за допомогою медіа інструментів; 

-просування національних інтересів держави; 

-ведення пропаганди або анти пропаганди; 

-підвищення обізнаності щодо держави у світі.  

Історія медіа дипломатії бере свої витоки із зовнішньо- та 

внутрішньополітичної стратегії США. Саме тому термін 

"медіадипломатія" спочатку позначав державну політику США, 

засновану на цифрових технологіях. Перший етап у розвитку 

медіа-дипломатії відбувся у 2002-2003 роках, що пов'язано з 

переходом адміністрації президента США Джорджа Буша-

молодшого на традиційне Інтернет-мовлення та телебачення. У 

2006 році державний секретар Кондоліза Райс сформувала Групу 

цифрових взаємодій, яка складається з експертів, які 
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контролюють інформацію та дезінформацію про США, що 

транслюється користувачами в соціальних мережах [4]. 

Тоді ж було оголошено перший офіційний блог Державної 

ради, відкритий веб-сайт урядового порталу та кілька 

електронних журналів. Філософська основа медіа-дипломатії 

базувалася на роботі Енн-Мері Слейтер, яка займала посаду 

директора з питань політичного планування у Державному 

департаменті США з 2009 по 2011 рік. Програма цифрової 

дипломатії США в даний час реалізується у багатьох відомствах, 

включаючи Державний Департамент, Центральне розвідувальне 

управління, Міністерство оборони та Агентство США з 

міжнародного розвитку. 

В останні роки інші країни також активно використовують 

потенціал цифрової дипломатії. Наприклад, міністерство 

закордонних справ Великобританії має цифрове міністерство 

закордонних справ, яке активно бере участь у просуванні 

зовнішньополітичного порядку денного. Україна не відстає від 

міжнародних тенденцій у зовнішній політиці, тому вона також 

має державний орган, який контролює заповнення 

інформаційного поля країни. Департамент інформації та зв’язків 

з громадськістю Кабінету Міністрів України виконує такі 

завдання: 

1. брати участь у формуванні та здійсненні заходів, 

спрямованих на розголошення зовнішньої політики України; 

2. формувати правильне розуміння суті ініціатив та 

конкретних дій на міжнародній арені; 

3. вивчати міжнародні інформаційні проблеми та 

забезпечувати участь України у міжнародних організаціях та 

формах, що стосуються інформаційних проблем; 

4. брати участь у міжнародному співробітництві у сфері 

міжвідомчої інформації; 

5. здобути визнання українських репортерів зарубіжних 

ЗМІ та надати їм допомогу у їх професійній діяльності. 

Серед засобів масової інформації дипломатичної 

діяльності в Україні слід зазначити веб-сайт Міністерства 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

104 

закордонних справ України та бюлетень Департаменту 

інформації та зв’язків з громадськістю, який регулярно публікує 

проблемні статті, виступи послів, різну інформацію про ветеранів 

дипломатичної місія [1]. Крім того, медіа-дипломатія також 

використовується за допомогою таких інструментів офіційні 

акаунти державних службовців (Facebook, Instagram, Twitter та 

Clubhouse). Дані платформи часто називають «новими медіа», 

однак їх використання суб’єктами міжнародних відносин та 

вплив на зовнішньополітичну діяльність недостатньо є вивченим 

під призмою концепції медійної дипломатії.  

Для прикладу розглянемо діяльність колишнього 

президента США у Twitter, який за допомогою даної соціальної 

мережі не один раз похитував імідж держави як потужного актора 

на міжнародній арені, спрямовуючи зовнішньополітичний вектор 

країни на послаблення позиції США.Протягом понад 10 років 

Дональд Трамп використовував Twitter для того, щоб обійти 

засоби масової інформації та спілкуватися з виборцями 

безпосередньо. Повідомлення у 280 символів відповідали стилю 

його політичного лідерства – короткі висловлювання, які могли 

бути і політичними гаслами, і нападками на опонентів, і порядком 

денним для політиків та медіа. Президент Трамп, який мав майже 

89 мільйонів підписників, регулярно писав по кілька десятків 

твітів на день. У своїх дописах, які могли з’являтися рано вранці 

або пізно ввечері, він реагував на телепрограми, що виходили у 

прямому ефірі, заохочував прихильників і нападав на своїх 

ворогів. Часто у цих повідомленнях містилися неперевірені або 

неправдиві відомості та погрози. 

АлексіДрю з Науково-дослідницького центру науки та 

безпеки Лондонського коледжу вивчає соціальні мережі та 

ескалацію конфліктів. Для неї відносини між США та Іраном є 

яскравим прикладом того, як провокація Трампа та потенційно 

небезпечна дипломатія Twitter може спровокувати міжнародні 

конфлікти. "Якщо ви поставите себе на місце іранців та міністра 

закордонних справ Ірану Заріфа, вам буде дуже важко зрозуміти, 

що є справжньою позицією США. У Тегерані неодноразово 
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помічали розбіжності між підходами Держдепартаменту та 

повідомленнями, які поширював через різні канали Дональд 

Трамп. Він і Держдеп не координують заяви і їхній зміст", - 

констатує Дрю. На її думку, самі по собі пости в Twitter не 

зможуть розпалити конфлікт. Але в уже й без того напруженій 

ситуації чи у випадку історичної кризи між державами, а також 

іншими політичними гравцями, такі дії можуть лише погіршити 

ситуацію [5]. 

Через свою різку манеру до публічних висловлювань у 

Twitter Дональд Трамп був заблокований даною платформою 

назавжди, яка аргументувала своє рішення тим, що колишній 

президент у своїх твітах неодноразово закликав до мітингів та 

насильства, що призвело до 5 смертей у Капітолії.  

Саме тому, незважаючи на значні досягнення у реалізації 

національних інтересів та низку переваг, деякі експерти у галузі 

міжнародних відносин критикують медіа дипломатію. Перш за 

все, медіа дипломатія пов'язана з ризиками дезінформації, 

пропаганди зовнішньополітичного режиму та національних 

інтересів іншої країни, екстремізму, нав'язування іноземної 

ідеології. 

Отже, в сучасних реаліях медіа-дипломатія відіграє 

важливу роль у формуванні зовнішніх відносин між державами, 

формуванні іміджу країни як потужного актора на міжнародній 

арені. Медіа-дипломатія бере свій початок із 

зовнішньополітичних принципів політики США. Розглядаючи 

систему медіа-дипломатії України, слід визнати, що вона ще не 

сформована. Головна проблема - низька популярність 

вітчизняних ЗМІ за кордоном. 
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ГУМАНІТАРНО-КУЛЬТУРНІ ВІДНОСИНИ 

УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

 

На даному етапі розвитку зовнішньополітичних відносин 

доволі актуальними стають питання міжкультурної  комунікації, 

співпраці та обміну досвідом. Сфера культури набуває значної 

ваги в контексті дипломатичних відносин, зокрема двосторонніх. 

Історично склалося так, що особливе місце серед 

зовнішньополітичних партнерів України займає Польща. Це 

зумовлено спільністю походження, спорідненістю мов, традицій, 

релігій та, що є визначальним, тривалим періодом існування у 

складі однієї держави – спершу Речі Посполитої, де домінантну 

роль відігравала саме Польща, а згодом – Російської імперії. 

Власне, завдяки цим факторам між Польщею та Україною здавна 
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побутує розгалужена мережа взаємних зв’язків, де безпосередньо 

провідну роль у цій структурі відіграє саме культурне 

співробітництво.  

Україно-польські відносини охоплюють майже всі сфери 

двосторонньої взаємодії держав. Як будь-якій системі, котра 

розвивається, для них характерні періоди активізації та певного 

охолодження, пошуку компромісів. Такі коливання рівнів 

розвитку взаємовідносин трактуються як внутрішньополітичні 

фактори. 

На сучасному етапі українсько-польських взаємин, коли ще 

мають місце невирішені питання, котрі пов’язані зі спільним 

історичним минулим, актуальними стають аспекти співпраці в 

галузі культури. Саме ця сфера є точкою примирення українців 

та поляків, пізнання одне одного та створення умов для 

нормального міжлюдського спілкування. Тому доволі 

актуальними є питання з’ясування загальних та правових основ 

двостороннього культурного співробітництва України та Польщі 

на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин.  

У концепції гуманітарного розвитку України, зокрема, 

йдеться: «Як європейська за своєю цивілізаційною належністю 

нація Україна має спиратися у своєму розвитку на європейську 

людиноцентричну систему цінностей, яка не раз доводила свою 

ефективність» [1: 12]. На даному етапі розвитку державотворчих 

процесів відбуваються зміни пріоритетів – з економічних на 

культурні, оскільки налагодження лише економічних зв’язків, 

розбудова інфраструктурних об’єктів не дала очікуваного 

зростання активності співпраці у транскордонному просторі. 

Таким чином, пріоритетними стають створення спільної системи 

демократичних цінностей і налагодження міжлюдських 

стосунків. 

З початком 1990-х років в українсько-польській співпраці 

спостерігаються незалежні від комуністичної заангажованості 

нові тенденції. Основні принципи безпосереднього 

співробітництва були закладені у Декларації про принципи та 
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основні напрямки розвитку українсько-польських взаємин від 13 

жовтня 1990 року. 

Також, посилення співробітництва між обома країнами 

було зумовлено підписанням 18 травня 1992 року у Варшаві 

Договору про добросусідство, дружні відносини та 

співробітництво у сфері культури. В даному договорі 

зосереджувалась увага на збереженні та розвитку позитивних 

традицій спільної спадщини, а також подоланні упереджених 

суджень та негативних стереотипів у відносинах між двома 

народами. Обидві сторони дійшли згоди щодо створення умов 

їхнього громадянського та культурного життя. 

Позитивним моментом стало те, що у 1994 році Україна та 

Польща підписали Угоду про принципи співпраці щодо 

забезпечення прав національних меншин, серед яких: 

гарантування національним меншинам права та свободи у 

відповідності з міжнародними стандартами; зобов’язання обох 

держав враховувати у своїй політиці законні інтереси меншин, 

вживати необхідні заходи для зберігання, розвитку їх етнічної, 

мовної, культурної та релігійної самобутності, недопущення на 

своїй території будь-якої дискримінації осіб за ознакою їх 

приналежності до меншини; сприяння співробітництву між 

відповідними державними органами в цілях задоволення потреб 

меншин в галузі освіти, культури і т.п.; створення сприятливих 

умов для здійснення програм співробітництва національно-

культурних товариств українців в Республіці Польща та поляків 

в Україні зі своєю етнічною батьківщиною [2]. 

Важливим етапом на шляху поглиблення українсько-

польських взаємин стало укладення у червні 1996 року Спільної 

декларації Президентів України та Польщі. У сфері культури 

сторони зобов’язались поетапно додержуватись демократичних 

принципів та цінностей, проголошених міжнародним 

співтовариством, всебічно сприяти забезпеченню основних прав 

та свобод людини, а також задоволенню духовних, освітніх і 

культурних потреб української, національної меншини в 

Республіці Польща і польської – в Україні, особливе значення 
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сторони повинні надавати взаємовивченню та взаєморозумінню 

між обома народами [3: 6, С. 875]. В даному документі, між 

іншим, зазначалося, що важливим фактором українсько-

польського зближення є розвиток міжлюдських контактів, 

міжрегіонального та транскордонного співробітництва у 

культурній сфері. 

Одними з найважливіших документів, що проголошують 

основні принципи та засади взаємної співпраці, зокрема, і в 

культурі, є спільні заяви Президентів України та Польщі [4: 2]. 

Конкретні зобов’язання щодо реалізації взаємодопомоги та 

співробітництва, а також нівелювання суперечливих історичних 

фактів між обома народами у політичному полі та їх передачу на 

розсуд фахівців, були визначені Польщею та Україною в низці 

угод та протоколів між урядами й профільними відомствами обох 

держав [5: 146]. 

Варто додати, що 27 квітня 2007 р. у Варшаві була 

підписана третя за часи незалежності України Спільна заява 

Президента України та Президента Республіки Польща з приводу 

60-х роковин акції «Вісла», в якій в черговий раз обидві держави 

закликали українців і поляків до продовження процесу 

примирення, встановлення історичної правди та вшанування 

жертв таких конфліктів [6]. 

Отже, в процесі глобалізації та посилення взаємин між 

державами культура стає формотворчим зовнішньополітичним 

фактором. Культура, наука, освіта, релігія, мистецтво стають тим 

фундаментом та містком через який відбувається порозуміння, 

зближення та знаходження спільних точок дотику між країнами, 

тим більше у яких є спільне минуле. Власне, не складно дійти 

висновку, що у контексті взаємин між Україною та Польщею 

саме культура відіграє домінантну роль, визначає та спрямовує 

процес примирення та єдності. На даному ґрунті існує ще цілий 

ряд відкритих питань, які потребують дослідження та оцінки 

відповідних експертів. Саме ці аспекти сприятимуть подальшому 

поглибленню та посиленню україно-польських 

зовнішньополітичних відносин. 
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ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 

ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК  

Головний елемент будь-якого бізнесу піддався шкидкому 

скороченню – пандемія стала причиною того, що поставки в усьому 

світі знизились до неймовірних чисел. Без сумніву, ланцюги поставок 

напряму підпорядковані людям, але чим більше кількість залежних 

поставок, тим і ризиків стає більше.  

Виходячи з родовища коронавірусу, можна зробити висновок 

про те, де вперше були порушені мережі ланцюгів поставок. Пандемія 

вплинула на підприємства Китаю, а це, в свою чергу, завдало значної 

шкоди інфраструктурі. Ситуація стала такою, коли в деяких країнах 

недостатня кількість порожніх вантажних контейнерів, а в портах 

Китаю навпаки їх велика частка.   

На ринці активізуються компанії, які розуміють потреби людей, 

а також, що не менш головне, знають як використати свої можливості 

для особистого прибутку та користі. Два світових бренда -  Louis 

Vuitton та Brewdog почали випускати товари для дезінфекції рук, 

автомобільні компанії зараз виготовляють маски та респіратори – 

просто тому що у них була можливість заливати рідину в пляшки та 

шити засоби особистого захисту. Ідея, яка набирає обертів у логістиці, 

полягає в бімодальних ланцюжках поставок: «перший режим» 

(традиційний) – ощадлива ефективність, низькі ризики, висока 

передбачуваність; «другий режим» – потреба в спритності, швидкості 

й вивченні нових можливостей. Компанії, які усвідомили цей «другий 

режим» саме в період пандемії змогли збільшити свій прибуток у 

декілька разів[3]. 

Слід звернути увагу як саме логістичні компанії 

переживають переломні моменти: вони переводять своїх 

працівників на віддалену форму праці, що, відповідно, вимагає 

оптимізації та автоматизації всіх бізнес-процесів у логістичній 

компанії. Задля безпеки  компанії будуть змушені дотримуватись 
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санітарних норм, проводити дезінфекцію обладнання, 

транспортних засобів, адже ці умови їм диктуватиме користувач 

їхніх послуг. Безсумнівним трендом стає перехід усіх світових 

логістичних заходів в онлайн-формат. Тренд на вжиття більшості 

заходів у логістичній сфері в онлайн-форматі збережетьсяу що 

цей формат проведення зустрічей, переговорів, вебінарів, 

конференцій показав високу ефективність. Згідно з 

дослідженнями, більше 60% запланованих заходів у 2021 р. без 

онлайн-формату приречені на фіаско [1].  

Без урахування пандемії світ цифрових мереж був 

найбільш ймовірним варіантом розвитку, до якого прагнуть 

ключові суб’єкти ланцюгів поставок, адже саме ця сфера 

охоплює більше 53% актуальності. Отже, зараз покупець бажає 

високотехнологічний товар відомого бренду, а учасник процесу 

задоволення потреби підтримує високий рівень інформованості, 

інвестує у компетентність персоналу та знижує можливі ризики. 

Водночас сьогодні впевнено можна стверджувати, що так само 

світ цифрових технологій є лідером у цьому сегменті поділу в 

умовах пандемії. Звичайно, якщо деякі елементи ланцюга 

поставок не зазнали певних змін в умовах пандемії, більші з них 

потребують певної адаптації та коригування. За результатами 

останніх досліджень, проведених у компанії “Prologis Research”, 

у процесі подолання спричиненої COVID-19 кризи у світі зростає 

попит на побудову нових ланцюгів постачання. Зокрема, фахівці 

вказують на такі перспективні сфери, як виробництво харчової, 

споживчої та медичної, зокрема фармацевтичної, продукції. 

Вони, на їхню думку, потребуватимуть логістичних послуг у 

нових форматах, що приведе до глобальних змін у найближчі 2–

3 роки [2].  

Зростаючі вимоги й потреби клієнтів, прогресуюча 

глобалізація і все сильніший тиск з боку ринкових суперників 

спонукають сучасні підприємства до інтеграції в рамках 

ланцюгів поставок. Таке рішення дає їм змогу досягати глибшої 

спеціалізації в результаті поділу завдань між окремими 

учасниками ланцюга, зменшення операційних витрат, поділу 

ризику, корисностей та інформації, пов’язаної зі здійснюваними 

діями, а також інтеграції заходів і результативної кооперації 
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задля більш досконалого обслуговування кінцевого клієнта та 

здобуття конкурентної переваги [3]. 

На території Сполучених Штатів виникне потреба 

збудувати щонайменше 37 млн. м2 інноваційних складів. З 

огляду на короткий час, відведений для задоволення цього 

попиту, американцям доведеться вводити в експлуатацію по 18,5 

млн. м2 складської площі замість 14 млн. м2 обсягів. Понад усе 

зараз бракує сучасних логістичних об’єктів, розташованих 

близько до кінцевого споживача та призначених для 

обслуговування сектору електронної комерції. У перехідний 

період, щоб уникнути збоїв у постачанні, компанії змушені 

будуть збільшувати товарні запаси принаймні на 5–10%. Це 

також створить додатковий попит на склади загальною площею 

від 26 до 53 млн. м2 [4,1]. 

Цікавими за своєю статистикою є дві поштові компанії – 

«Делівері» та «Нова пошта». За період карантину компанія 

«Делівері» відкрила 59 нових відділень, нині вона нараховує 401 

сателітне та партнерське відділення. Протягом першого півріччя 

2020 р. у компанії істотно зріс вантажообіг. Так, порівняно з 

попереднім роком зростання перевезень вагою більше 30 кг 

склало понад 10%, а палет – 6% [5]. 

За 6 місяців 2020 р. компанія «Нова пошта» доставила 

понад 128 млн. посилок та вантажів, що на 32% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. Зростання обсягів пов’язане з 

тим, що клієнти почали робити більш дешеві покупки, але 

частіше. Така тенденція з’явилась на початку карантину і 

спостерігалася до травня, коли відбулося послаблення 

карантинних обмежень [6].  

Tенденції функціонування логістичних компаній та 

ланцюгів поставок в умовах пандемії дадуть змогу їх більшості 

пристосуватися до змінних умов зовнішнього середовища, 

зберігши високі конкурентні позиції на ринку, зменшивши рівні 

логістичних витрат та підвищивши якість обслуговування 

клієнтів через надання різного спектру необхідних послуг. 

Фірми, які спеціалізуються на специфічних частинах 

виробничого процесу, одночасно взаємодіють з багатьма 

контрагентами в області надання компонентів та напівфабрикатів 
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компаніям, які взаємодіють з кінцевими споживачами. Тобто, 

якщо раніше можна було відобразити ланцюг постачання у 

вигляді піраміди, де в основі є постачальники сировини і частин, 

а вершиною піраміди є споживач, то зараз ланцюги постачання 

настільки переплетені, що їх можна відобразити як комплексну 

мережу, де з одного боку є багато постачальників, з іншого – 

споживачі, а між ними – нескінченні точки взаємодій між ними. 

Останнім часом динамічно розвивається тенденція до 

збільшення попиту на послугу «збірні вантажі». Спостерігається 

тренд до зменшення обсягів партій вантажів, які перевозяться, на 

противагу чому відбувається збільшення кількості відправлень 

«збірних вантажів». Саме розвиток аутсорсингу буде поштовхом 

для гравців ринку «заповнювати» транспортні засоби та 

групувати партії замовлення на взаємовигідних умовах. Одним із 

головних трендів сучасності стає безконтактна кур’єрська 

доставка. Кінцевому споживачу пропонується найширший 

асортимент товарів з безконтактною доставкою додому. Задля 

уникнення громадських місць в умовах пандемії покупці готові 

переплачувати 5–10% від вартості за товари зі швидкою 

доставкою (1–3 дні)  [3]. 

Підсумовуючи, об’єми виробництва відчутно зменшились через 

самоізоляцію, закриття кордонів. Відносини між покупцями, 

постачальниками та виробниками були порушені, тому логічна реакція 

- це значні зміни, які відбуваються й подалі в роботі ланцюгів поставок 

через пандемію.  

Зараз значна частина компанії стане бімодальними, і слід також 

врахувати те, що ефективнішим та більш пріоритетним для них стане 

«другий режим» - потреба в спритності, швидкості й вивченні нових 

можливостей. В період пандемії для швидкого відновлення ланцюги 

постачання повинні стати гнучкішими, глобальнішими, 

«стресостійкими». Безперечно, в цей час конкуренція зростає та стає 

більш жорсткішою і тому ланцюги постачання повинні максимально 

справджувати усі умови та критерії поновленого режиму. 

Проаналізувавши ситуацію, що склалася в усьому світі, треба 

зазначити, що елементи поновлення ланцюгів існують і є основним 

ключом відновлення виробничої потужності. Створення прозорості у 

ланцюгах постачання, оцінка доступу до запасів вздовж виробничо-
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збутового ланцюга формування, виявлення й збереження логістичної 

інтенсивності, аналіз попиту кінцевих споживачів, виявлення, 

збереження та оптимізація потужностей (виробничих, логістичних), 

управління чистим оборотним капіталом – мають стати саме тими 

основними елементами, що відновлять ланцюги постачання в усьому 

світі.  
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ІСЛАМ ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНО-

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО ЄВРОПИ 

 

В умовах перетворення локальних суспільних процесів на 

процеси світові, що сучасна наукова думка кваліфікує як 

феномен глобалізації, актуалізується питання взаємин 

культурного, релігійного та цивілізаційного чинників 

суспільного розвитку.  Як на рівні суспільної̈ свідомості, так і в 

наукових колах, відчувається занепокоєння перед неминучістю 

глобалізаційних процесів і тими загрозами, які несе глобалізація 

для окремих локальних спільнот. 

Вже давно Європа постає не стільки географічним 

поняттям, скільки ціннісним, що означає водночас і спільну 

економіку, і технологічне оновлення, і «зразкове» суспільство, 

засноване на дотриманні прав людини. Також поняття «об’єднана 

Європа» стало синонімом великої сили, здатної відігравати 

визначну роль на світовій арені. 

У час, коли Україна декларує курс на зближення з 

Європейським Союзом, ідеї європейських інтеграційних та 

культурно-цивілізаційних процесів стають вагомими для 

подальшого вивчення та набувають актуальності з огляду на 

вибір довгострокових орієнтирів європейської політики України 

[1]. 

Зокрема надзвичайно гостро постають сьогодні проблеми 

міжкультурних відносин у Європі, адже її культурний ландшафт 

за останній часвидозмінивсясуттєвим чином. З початку ХХI 

століття все голосніше чути твердження єкспертів, які говорять 

про несумісність західної та східної культур, про зіткнення 
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мусульманської й християнської цивілізацій, а також про те, що 

це протистояння стане головним змістом найближчого 

майбутнього. 

Актуальність обраної теми зумовлена зміною етнічного і 

релігійного складу європейського суспільства, а також – 

посиленням впливу релігії, зокрема мусульманської, в сучасному 

європейському суспільстві та на міжнародній арені.  

Дослідницькою метою  є дослідження подальшого  

розвитку Європи як цивілізаційної спільності з урахуванням 

впливу релігійного мусульманського фактору. 

Основна частина. На думку С. Хантінгтона, у світі, що 

народжується, основним джерелом конфліктів буде вже не 

ідеологія і не економіка. Найважливіші кордони, що розділяють 

людство, і переважні джерела конфліктів будуть визначатися 

культурою [2]. Ми можемо визначити цивілізацію як культурну 

спільність найвищого рангу, найбільш широкий рівень 

культурної ідентичності людей; як систему, складовими 

елементами якої є народи, нації, держави, інтегровані в певну 

цілісність, системоутворюючим чинником якої виступає 

ціннісно-світоглядна єдність, акумульована, насамперед, у сфері 

релігійного досвіду та духовної практики[1].   

Кожна державна система, Східна чи Західна, має свій 

особливий генотип, внутрішню логіку розвитку, власну 

парадигму функціонування, відповідно до цього вона не 

обов’язково зазнає взаємопроникнення інших систем та підпадає 

під гомогенізацію культур шляхом інтеграції та уніфікації Сходу 

та Заходу[3: 8].  

Причина відмінності західноєвропейської та 

мусульманської моделей суспільно-релігійних відносин криється 

у різновекторних шляхах соціально-економічного й політичного 

розвитку регіонів. Ісламська цивілізація формувалась в умовах 

духовно-релігійного і політичного протиборства з країнами 

Заходу [1].  

Досвід розвитку людської цивілізації яскраво свідчить, що 

релігія як соціальний феномен тісно вплетена в суспільно-
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політичні системи. На думку С. Хантінгтона основним маркером 

цивілізаційної ідентичності є релігія[2]. На відміну від Заходу, 

іслам не створив інституту церкви, але він реалізував на практиці 

ідею теократичної держави, тобто злиття духовного і світського 

початків. Натомість, європейські країни визнають свободу 

віросповідання, право на культурну самоідентичність, але з 

урахуванням чіткого поділу функцій держави і релігії [1]. 

Зупинимося детальніше на безпековому рівні 

міжцивілізаційних відносин, що полягає у протидії поширенню 

радикальних ісламістських рухів. Аналізуючи причини 

появлення політичного ісламізму С. Хантінгтон підкреслює, що 

ісламізація почалась із сфери культури, і тільки потім 

перекинулась на політичну та соціальну сфери [2]. Серед 

об’єктивних факторів радикалізації ісламу можна виокремити: 

давню традицію протистояння західного світу з мусульманським; 

обмежений, локальний, незакінчений характер модернізації і 

вестернізації Сходу в цілому, а мусульманського – особливо; 

зростання соціальної напруженості в мусульманському 

суспільстві; виникнення і швидке поширення ідей ісламського 

фундаменталізму як реакції на вестернізацію мусульманського 

суспільства тощо [4: 79]. 

Олів’є Рой слушно зазначає, що рівень радикалізації 

мусульман в Європі не залежить від політики держави по 

відношенню до мусульманської спільноти — чи то британського 

мультикультуралізму, чи то французького інтеграціонізму. 

Радикали розділяють іслам і національність і окреслюють себе 

виключно як тих, хто належить для спільноти віруючих (умми). 

У цій ситуації Рой пропонує визнати іслам як такий, як 

європейську релігію, без того, щоб вважати його виразом 

етнокультурної ідентичності. З іншого боку, держава повинна 

підтримувати традиційні ісламські кола в їх намаганнях 

ізолювати ісламських радикалів, уникаючи підтримки виключно 

ліберальних мусульман, адже це призведе до їхньої дискредитації 

в очах мусульманської спільноти [5 : 56] 
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Висновок. Релігія тісно інтегрована в суспільно-
політичні системи і постає суттєвою складовою культурно-

цивілізаційного виміру суспільства.  

Процеси політизації та радикалізації ісламських спільнот є 

реальною небезпекою для європейського суспільства. Ці явища є 

спробою перенесення частини назрілих соціально-економічних і 

духовно-ідеологічних проблем у політичну площину.  

Попри те, що ці процеси є об’єктивними і пов’язаними з 

властивою мусульманській релігії природною сполученістю з 

соціальними, правовими, державницькими питаннями, які в 

ісламі є практично невіддільними від релігійних, вони 

породжують необхідність пошуку нових ефективних методів 

інтеграції мусульманських спільнот в європейських суспільствах. 

Ситуація, яка склалася в сучасній Європі в царині стосунків 

представників Західної та Ісламської цивілізацій, має стійке 

історичне підґрунтя і потребує пошуків ефективних шляхів 

вирішення, оскільки існує загроза того, що існуюча ситуація 

здатна призвести до розгортання повномасштабного 

цивілізаційного конфлікту. 
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SOFT POWER IN CHINA’S FOREIGN POLICY 

 

The value of "soft power" is growing in the theory and practice 

of modern international relations in general. Many countries around 

the world use this concept as  tool for conducting its foreign policy, in 

particular, China People's Republic. 

Over the past twenty years, Chinese government has expanded 

the geographical scope of this concept from the countries of North and 

Southeast Asia to Africa, Latin America [1]. In addition, China is 

actively pursuing "soft power" in economic relations with foreign 

countries and in diplomacy through international and regional 

institutions. The concept of "soft power" refers to the overall national 

foreign policy strategy. Its influence in the concept of "Comprehensive 

Power of the State" is growing and is becoming an important criteriа 

of international competition. 

Over the past half century, China's approach to foreign policy 

has undergone tremendous changes, moving from a period of 

aggression and isolation under Mao Zedong to an era of peace and 

development led by reformist communists. The directions for the 
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implementation of "soft power" were determined at the XVII Congress 

of the CCP: the topic of "soft power" was included in the section on 

culture, not China's foreign policy. Therefore, it can be argued that 

China's "soft power" acts to a greater extent in the "culture-centric 

dimension". 

There are seven main areas of application of China's "soft 

power" policy: 

1. Distribution of the Chinese language; 

2. promotion of traditional and modern culture; 

3. deepening and expanding educational contacts; 

4. scientific and technical cooperation; 

5. support for international development; 

6. public diplomacy; 

7. support of compatriots. 

The essence of "soft power" comes down to the ability of the 

state, based on its own image, to achieve the desired results in foreign 

policy through the non-use of military force and other violent methods 

[2]. 

As part of the project of internationalization of higher 

education, the Chinese authorities have developed programs to attract 

foreign students to higher education institutions in China and to spread 

cultural and educational influence through a network of Confucius 

Institutes. This is the most important factor that has ensured the 

success of the internationalization of Chinese education. Thus, 

Chinese universities have entered the global market of educational 

services. 

The creation of a network of Confucius institutions is 

completely controlled by government agencies. Institutions abroad are 

established with the direct participation of the Chinese Embassy, and 

such instructions are given to all cultural and educational advisers of 

Chinese embassies around the world. 

The Confucius Institution Building Program began in 2004. It 

was initially aimed at Central Asia, the post-Soviet space, and Eastern 

Europe. The first project was implemented in Uzbekistan in June 

2004, after which the Confucius Institute was opened in Seoul (South 
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Korea) in November [3]. Then the institutions of Confucius appeared 

in the United States, Germany, France, in total, in more than 40 

countries. In late 2005, China decided to establish a system of 

Confucius institutions throughout Russia. By 2009, 311 Confucius 

Institutes had been officially registered in 76 countries. 

The main functions of the Confucius Institutes are to meet the 

needs of people from different countries studying Chinese, to help 

them understand Chinese and culture, to strengthen educational and 

cultural exchanges, and to cooperate between China and other 

countries, to build a harmonious world. 

Adhering to the principles of mutual respect, interethnic 

dialogue and mutual enrichment of cultures, the Confucius Institutes 

promote the teaching of Chinese in the world and the development of 

educational and cultural exchanges and cooperation between China 

and other countries. Such activities contribute to the successful 

gradual spread of China's "soft power", which means that we can 

speak of the positive results achieved in the development of the 

network of Confucius Institutes. 

Analysis of the views of various scholars has shown that "soft 

power" is an instrument of foreign policy of the state, which has many 

different sources and is based on a set of non-military resources. It was 

also determined that scholars do not agree on a number of aspects of 

this concept, namely the lack of agreement on the universality of the 

definition of "soft power", its sources, its relationship with military 

power and importance in the foreign policy strategy of the state [4]. 

Thus, the Concept of Harmonious Development of China at the 

beginning of the 21st century, proposed by Chinese President Hu 

Jintao, has certainly had a positive impact on the evolution of Chinese 

society and state. At the domestic level, it has put the interests of the 

people and social justice at the forefront in order to build a harmonious 

society. Although not all measures taken by the Chinese government 

have proved effective, today there are positive trends in the 

development of Chinese society. The concept is adjusted to meet the 

challenges, providing positive dynamics in connection with its focus 

on the ideals of harmony and peaceful prosperity. 
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The strategy of "soft power" is based on the principle of 

harmony. China's "soft power" affects both the international 

community and the population within its country [5]. China's "soft 

power" is the wisdom of using "hard power, it includes all intangible 

resources, and it is based on cultural values and one of its main sources 

is China's impressive economic growth. 
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змінився, а з ним змінився і потенціал, і сам характер роботи 

німецько-французького тандему. Зараз ЄС перебуває під дуже 

великим тиском як зовнішнім, так і внутрішнім, а значить, складна 

політична обстановка робить двосторонню співпрацю з метою 

посилення Європи, з одного боку, дуже непростою, а з іншого - 

просто неминучою. 

Виразним також стає намагання лідерів європейських країн 

втримати геополітичні інтереси та перспективи власних країн у 

полі позитивних перспектив. Водночас, неоднозначність та 

неординарність підходів Е. Макрона і А. Меркель до досягнення 

державницьких інтересів і місця та ролі власних країн у майбутній 

Європі свідчить про їх неготовність діяти консолідовано у 

спільних інтересах. Світоглядний підхід президента Франції на 

розвиток Європи та світу, дотримання основних європейських 

цінностей, навіть на противагу позиції США, певним чином йде в 

розрізпрагматичному німецькому підходу А. Меркель та її 

намаганням задовольнити потреби німецького бізнесу шляхом 

торгівлі з Китаєм, не зважаючи на наслідки для Європи від 

експансії Китаю, стосунки зі США чи подальші перспективи 

менших за геополітичним впливом країн ЄС[1]. 

У своїй промові під час чергового саміту G7 президент 

Франції сформулював власну концепцію стосунків з іншими 

державами, визначивши, що «вороги наших союзників не 

обов’язково є нашими ворогами»[2].Франція намагатиметься 

підтримувати взаємовигідні стосунки задля власних 

геополітичних інтересів з усіма державами. 

Промова президента Франції претендує на формування 

смислів майбутнього для країн європейського континенту, 

стратегічного позиціювання Франції у світовому устрої 

майбутнього. Вочевидь, Е. Макрон відчуває невідворотність змін 

та вимушеної корекції державної політики власної держави. 

Оскільки у боротьбі з безкомпромісними європейськими 

конкурентами за геополітичні переваги, з прагматичними та 

безапеляційними до свої партнерів США, агресивною Росією, 

економічною експансією Китаю тощо Франція ризикує опинитися 
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на третіх ролях в Європі та у світі. Амбітному французькому 

президенту доводиться грати водночас на кількох геополітичних 

полях, враховувати як глобальні, так і національні інтереси, 

зважати на наслідки активізації чи гальмування розвитку 

міжнародних стосунків з окремими країнами та альянсами [2]. 

Суттєвим контрастом у смисловому та наслідковому 

значенні геополітичного позиціювання своєї країни став візит 

канцлера Німеччини Ангели Меркель до Китаю. 

Візит відбувався за складної внутрішньополітичної 

обстановки у Китаї, яка загострилася через протести у Гонконзі. 

Цей особливий адміністративний район Китайської Народної 

Республіки до останнього часу опирався позиції Пекіна щодо 

переслідування осіб на його території. Люди виступають проти 

так званого «закону про екстрадицію», згідно з яким влада 

Гонконгу повинна екстрадувати осіб, яких Пекін вважає винними 

у скоєнні певних злочинів. Внаслідок активних протестів 

громадськості уряд Гонконгу змушений був відкликати цей 

законопроект. 

Оскільки дія та суть «закону про екстрадицію» стосуються 

принципів демократії та дотримання прав людини, що є 

засадничими європейськими цінностями, а Німеччина є 

провідною країною Європи, негайно виникло питання щодо 

ставлення А. Меркель до поточної політичної ситуації у країні та 

бачення лідера Німеччини щодо її врегулювання. 

Така обтяжлива додаткова обставина не сприяла вирішенню 

головних завдань А. Меркель, зосередженої на перспективах 

економічного співробітництва для своєї країни. Водночас, 

уникнути відповіді на гострі запитання вона не мала змоги, 

оскільки ризикувала наразитися на негативні наслідки від візиту 

загалом. Дещо демпфувати ситуацію була покликана зустріч 

канцлера Німеччини з правниками китайської меншини у 

Гонконзі, які спеціалізуються на правах людини. За 

повідомленням китайських юристів, їх робота у Гонконзі 

останнім часом стає все більш складною. Влада Китаю влаштовує 

перепони для в’їзду і виїзду правників, створюючи тим самим для 
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громадян атмосферу страху і непевності. Протягом зустрічі у 

посольстві ФРН були також обговорені традиційні утиски у 

питанні релігійних свобод у Китаї та цензура в Інтернеті. 

Франція і Німеччина, як суб’єкти геополітики, мають намір 

вирішувати власні проблеми різними шляхами, нехтуючи 

союзницькими зобов’язаннями попередніх років та 

прагматизуючи власну зовнішню політику. Водночас, Франція 

намагається позиціонувати себе в якості провідника нових ідей, 

збагачення Євросоюзу та взагалі світової спільноти досвідом 

європейського гуманізму. Питанням залишається, чи отримала 

Франція схвалення інших європейських держав на декларування 

такого підходу та чи є гуманізм, у розумінні Е. Макрона, 

справжньою цінністю для сучасної Європи [2]. 

Очевидним є також діаметрально протилежний 

світоглядний підхід лідерів Франції і Німеччини до майбутнього 

Європи та подальшого світоустрою. З огляду на порівняння 

значущості нової стратегії Е. Макрона та скромних для Європи 

наслідків візиту А. Меркель до Китаю, все більш виразною стає 

перевага лідера Франції на загальноєвропейському та світовому 

геополітичному полі. Традиційна німецька прагматичність 

орієнтована на звичні і вже застарілі сьогодні підходи з отримання 

максимальних прибутків, розвитку національної економіки, 

торгівлі та використання переваг існуючих транснаціональних 

корпорацій та крупного бізнесу [3]. 

Президент Франції мислить ширше та бачить далі, 

популяризуючи об’єднавчу ідею для Європи, не акцентуючи 

увагу на матеріальних цінностях. Канцлер Німеччини певною 

мірою програє новому погляду амбітного Е. Макрона та 

намагається втримати власну державу у стабільному стані 

європейського лідера, роблячи ставку на отримання дивідендів від 

традиційних матеріальних цінностей. 

Звичайно, подібні розбіжності не можуть не послаблювати 

єдність ЄС, однак жодним чином не зачіпають основ 

Європейського Союзу. Про це свідчить єдність ЄС, насамперед 

ФРН та Франції, щодо продовження санкцій проти Росії через її 
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агресію проти України, а також демонстрація готовності до 

введення нових обмежень стосовно Російської Федерації тепер 

уже і через «сирійську» проблему [4]. 

Виклики, з якими стикаються в Європі, великі. На 

економічному рівні пріоритетами залишаються подолання кризи 

та правильне обходження з глибокими економічними змінами. З 

одного боку, їм потрібні консолідовані державні фінанси, а з 

іншого зростання і солідарність, аби відродити Європу в 

економічному сенсі та зробити її придатною для глобальної 

конкуренції. 

Щоб утвердитися в багатополярному світі XXI-го століття, 

Німеччина та Франція, як локомотив Європи, повинні бути готові 

до постійної модернізації їхніх економік і суспільств та, поряд з 

цим, до подальшої своєчасної розбудови європейського дому та 

забезпечення його стійкості проти криз. 
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THE PROBLEM OF KOSOVO IN 

INTERNATIONAL RELATIONS 

 

The Republic of Kosovo is a partially recognized state on the 

Balkan Peninsula.  

As a result of the 1999 war between Serbs and Albanians, the 

region came under UN control. On February 17, 2008, the Kosovo 

parliament unilaterally proclaimed the independence of the province. 

Serbia still does not recognize the independence of Kosovo, which is 

why the country is not finally recognized in the world. It is not a 

member of many international organizations, but is considered a 

potential candidate for EU membership. According to the reports of 

international organizations, the rule of law in Kosovo does not 

correspond to modern international legal norms, trafficking in people, 

human organs, drugs, low level of social welfare and social protection 

is a serious problem [2]. 

After the events of 1996-1999. There was an uprising of the 

Kosovar Albanians. These dramatic events were superimposed on the 

NATO bombing of the territory of the Federal Republic of Yugoslavia 

(FRY) for 78 days. In June 1999, the UNMIK Interim Administrative 

Mission (UN Mission in Kosovo) came to power in Kosovo and 

Metohija from the Federal Republic of Yugoslavia. Thus, the UN 

began to control the provincial administration after the Security 

Council (UNSC) adopted Resolution 1244. One of the main objectives 

of the resolution is to confirm the territorial integrity of the FRY, 

leaving Kosovo and Metohija within the FRY (hereinafter - Serbia). 

However, on February 17, 2008, the Assembly of Kosovo 

proclaimed the independence of this province as the Republic of 
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Kosovo [3]. Nineteen countries have their embassies in Pristina, while 

Kosovo has been recognized as an independent state of Kosovo by 

only 108 out of 193 (56%) countries. NATO forces have trained 2,500 

troops to form the Kosovo Security Forces, which act as peacekeepers. 

[4] Following the elections on December 12, 2010, a cabinet was 

formed with a prime minister, six deputy prime ministers and sixteen 

other ministers. 

The UN General Assembly (UNGA), in a resolution adopted on 

the proposal of Serbia on October 8, 2008, invited the advisory opinion 

of the International Court of Justice on the legality of the Kosovo 

declaration. On July 22, 2010, the court ruled on the basis of 10 votes 

in favor and 4 against that the statement did not violate international 

law. The court stated that the authors of the declaration were not the 

provisional self-government bodies in Kosovo, but an informal group 

of leaders who were not prohibited from making any declarations at 

their discretion. It was also announced that in this case UNSCR 1244 

was not violated, since it does not determine the final status of Kosovo. 

[5] 

It should be emphasized that the strengthening of the status of 

the Republic of Kosovo is connected, first of all, with the position of 

the EU. In particular, on October 27, 2015, a Stabilization and 

Association Agreement was signed between the European Union and 

the Republic of Kosovo [6]. At the same time, the European 

integration prospects of the partially recognized state are complicated. 

In particular, in 2017, Kosovo announced its intention to apply for the 

status of a candidate country for membership in the European Union 

in the near future. [6]. 

The process of gaining de facto independence by the Republic 

of Kosovo accelerated after the conclusion of the Brussels agreements. 

In 2016, the EU Special Mission to Kosovo (EULEX) handed over 

control of customs to the Kosovar authorities, but at the same time 

promised to help her with advice. Moreover, the statements of official 

Belgrade towards the authorities of the Republic of Kosovo have 

become much softer and with hints of the need to recognize the 

independence of the province. For example, in 2016, Serbian Prime 
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Minister A. Vucic said that at that time the only solution to the Kosovo 

problem would have been Serbia's recognition of the independence of 

the Republic of Kosovo, but this is impossible and will not be. 

Conclusions. Assessing the current position of the Republic of 

Kosovo in the environment of international relations, there are two real 

scenarios for the development of events. The first is that the Republic 

of Kosovo becomes a member of international organizations. Also, 

some countries that intend to recognize Kosovo as a sovereign state in 

the future. The constant active integration of Kosovo into the 

European economy is underway, and due to the non-recognition of its 

independence by official Belgrade, Serbia is denied membership in 

NATO and the EU. In the long term, as a fully realistic scenario, 

Serbia will recognize Kosovo as a sovereign state, but this will not 

happen so quickly. 

Another option is that Serbia will continue to refuse to 

recognize the statehood of Kosovo, but the return of Kosovo to Serbia 

will be possible only in the event of a cardinal change in the world 

order. Finally, we do not exclude the scenario of the admission of 

Serbia and Kosovo to the EU with the subsequent solution of territorial 

and political problems between them already within the framework of 

an all-European integration association. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ В США 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИСТЕМИ «СТРИМУВАНЬ І 

ПРОТИВАГ» 
 

Добре відомо, що США є однією із найбільш політично 

стабільних країн світу. Результатом американської стабільної 

політичної системи стало впровадження у розподіл повноважень 

між гілками влади принципу стримувань і противаг. 

 Сполучені Штати не були такою  демократичною 

державою від народження, якою ми знаємо нині. Цей стан 

американської політичної системи радше є наслідком складної 

еволюції, що тривала понад двісті років та стала можливою за 

рахунок гнучкості, закладеній у Конституцію.  

Американська Конституція коротка – вона містить менше 

восьми тисяч слів. Вона не регламентує усі деталі 

функціонування країни, проте містить дуже чіткі принципи, 
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якими мають керуватися Президент і Конгрес в процесі 

законотворчості, та судова гілка влади при тлумаченні законів. 

Засновники конституції поклали в основу організації, 

компетенції і взаємодії вищих органів державної влади свій 

особливий американський варіант, який перейшов в систему 

«стримувань і противаг». Творці американської конституції 

знали, що влада єдина і належить народові. Вони були глибоко 

переконані в тому, що для надійної охорони суспільства від 

можливої тиранії єдина федеральна влада повинна бути 

розподілена між її трьома гілками.  

Американський вчений, Алексіс де Токвіль, аналізуючи 

федеральну конституцію США та практику її застосування, 

звертав увагу на те, що саме американському конституціоналізму 

вдалося втілити класичні ідеї поділу влади на практиці. Окрім 

того він звертав увагу, що саме в США приділено належну увагу 

ролі судової влади в механізмі поділу державної влади, тоді як у 

теоретичних розробках європейських науковців це питання 

розглядалося недостатньо[3, с.14]. Більше того, вважаючи 

повноваження виконавчої і законодавчої влад приблизно 

рівнозначними по відношенню одна до одної, він висловлював 

побоювання, що незалежність і самостійність судової влади є 

настільки високими, що на неї інколи не можуть впливати ці дві 

влади. 

Система стримування та противаг діє у всьому уряді США, 

оскільки кожна гілка виконує певні повноваження, які можна 

перевірити за допомогою повноважень, наданих двом іншим 

гілкам державної влади: 

• Президент (глава виконавчої гілки влади) виконує 

функції головнокомандуючого військовими силами, але Конгрес 

(законодавча гілка влади) виділяє кошти для військових і має 

право оголошувати війну. Крім того, Сенат повинен 

ратифікувати будь-які мирні договори. 

• Конгрес контролює кошти, що використовуються для 

фінансування будь-яких виконавчих дій. 

• Президент призначає федеральних чиновників, але Сенат 

підтверджує ці висунення. 
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• У межах законодавчої гілки влади кожна палата Конгресу 

виконує перевірку можливих зловживань владою з боку 

іншої. Як Палата представників, так само і Сенат повинні 

приймати законопроект у однаковій формі, для того, щоб він став 

законом. 

• Верховний суд та інші федеральні суди (судова гілка 

влади) можуть визнати закони чи дії президента 

неконституційними в процесі, який називається судовим 

переглядом. 

• Приймаючи зміни до Конституції, Конгрес може 

ефективно перевіряти рішення Верховного Суду. 

• Конгрес (вважається гілкою влади, найближчою до 

народу) може висунути імпічмент як членів виконавчої, так і 

судової гілок влади [2]. 

Більше того, незважаючи на те, що президент має право 

вето, законодавча гілка влади може скасувати вето президента 

шляхом голосування обох палат Конгресу на дві третини голосів 

"надмірності". 

Виконавча влада може також оголошувати виконавчі 

розпорядження, тобто вона фактично може проголошувати, як 

слід виконувати певні закони, але судова влада може визнати ці 

розпорядження неконституційними.Однак розпорядження 

виконавчої гілки влади часто оголошуються на благо країни і 

рідко вважаються неконституційними. Наприклад, 19 квітня 2016 

р. Президент Обама проголосив розпорядження, яке заблокувало 

майно та призупинило в’їзд до Сполучених Штатів Америки всіх 

людей, які мали будь-яке відношення до поточної ситуації в Лівії. 

За цим сценарієм судова влада не чинила супротив, а навпаки 

погоджувалася із розпорядженням президента[2]. 

В іншому прикладі щодо виконавчої влади попередник 

нинішнього президента США Джо Байдена президент Дональд 

Трамп оголосив надзвичайну ситуацію в країні 15 лютого 2019 

року, намагаючись отримати мільярди для фінансування  

прикордонної стіни з Мексикою за для зупинення кризи 

національної безпеки, проте всі зусилля президента, які були 
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спрямовані на затвердження витрат через Конгрес, не отримали 

схвалення. 

Принцип розподілу влад передбачає як розмежування так і 

певну взаємодію, в результаті якої і не допускається переважання 

однієї влади над іншою, або за рахунок іншої. Практичний досвід 

реалізації принципу поділу влади у США показує, що баланс 

гілок влади не лишається сталим, він періодично змінюється 

внаслідок суперництва законодавчої та виконавчої влад, при 

цьому часто на користь останньої. Водночас це не призвело до 

нівелювання ролі законодавчої влади, а тим більше не поставило 

під сумнів існування самого принципу та його ефективність. 
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ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ 

 

Арабо-ізраїльський конфлікт - це одна з найбільш тривалих 

та нерозв'язних суперечок нашого часу. Конфлікт обумовлений 
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кількома факторами: етнічними, національними, історичними та 

релігійними. Ця колізія триває між Ізраїлем та його арабськими 

сусідами  - Єгиптом, Йорданією, Сирією та Ліваном (та 

арабським світом в цілому) щодо суверенітету та територіальної 

цілісності Ізраїлю з моменту заснування цієї держави у травні 

1948 року.  

Арабські країни з самого початку виступили проти плану 

ООН про створення на території Палестини єврейської держави 

Ізраїль через те,що вважали цю територію своєю. Одразу після  

оголошення Давідом Бен-Гуріоном про створення держави 

Ізраїль за день до закінчення британського мандату на ці 

території, Ліга арабських держав оголосила йому війну. Так 

розпочався конфлікт, що й триває й досі.  

У той час як конфлікт між Ізраїлем та арабськими 

державами заснований на територіальних претензіях, суперечка 

між ізраїльтянами та палестинцями складається з кількох 

основних питань, які роблять його набагато більш складним до 

розв'язання. Насамперед через те, що його вирішення залежить 

від узгодження усіх основних спірних питань, а саме: статусу 

Єрусалиму, вирішення питання біженців, статусу ізраїльських 

поселень та кордонів, а також безпеки.Єрусалим, мабуть, є 

найбільш емоційним з основних питань, оскільки він є 

священним для євреїв, мусульман та християн. Тому 

переговорний результат суперечки щодо Єрусалиму, особливо 

аспекти, що стосуються свободи віросповідання та доступу до 

святих місць у Старому місті Єрусалиму, стосуються, таким 

чином, мільярдів людей.[1] 

Можна перерахувати такі головні фази конфлікту:  

1. 1948 арабо-ізраїльська війна (1948-49), відома як «Війна 

за незалежність», з одного боку в війні приймали участь арабські 

країни , такі як Єгипет, Йорданія, Ірак, Сирія, Ліван, Саудівська 

Аравія, Ємен, з іншого боку  Ізраїль. Війна завершилася 

укладенням Ізраїлем угод про перемир'я з Єгиптом (24 лютого 

1949 року), Йорданією (3 квітня 1949 року), Сирією (20 липня 

1949 року);  
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2. Суецька війна 1956 року. Це військовий конфлікт між 

Великою Британією, Французькою республікою та Ізраїлем, з 

одного боку, та Єгиптом з іншого боку. Метою було відновлення 

контролю над Суецьким каналом. Війна завершилася після 

скликання 2 листопада 1956 року,  першої в історії ООН 

надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї, що на першому ж 

засіданні затвердила запропоновану США резолюцію з вимогою 

припинення вогню і відведення військ; 

3. «Шестиденна війна», що тривала з 5 по 10 червня 1967 

року. Ізраїль протягом 6 днів здобув перемогу над арміями 

Єгипту, Сирії, Іраку та Йорданії, під час цієї війни Ізраїлем було 

окуповано ряд території: сектор Газа, на Західному березі річки 

Йордан, Західної частини Голанських висот і Синайського 

півострова. Наслідки війни досі визначають політичну ситуацію 

в регіоні. 

 4. «Війна на виснаження», яка велася між Єгиптом і 

Ізраїлем з 1967 по 1970 рік. Була розпочата Єгиптом з метою 

повернення Синайського півострова. Закінченням війни стало 

підписання угоди про припинення вогню в 1970 році без 

територіальних змін в учасників конфлікту. 

5. Війна Судного дня 1973 року почалася, коли Єгипет і 

Сирія зробили раптовий спільний напад на Синайський 

півостров і на Голанські висоти. Конфлікт мав значні наслідки 

для багатьох держав, особливо Близького Сходу. Ця війна багато 

в чому посприяла підписанню Кемп-Девідських угод в 1977 році.  

6. Ліванська війна 2006 року почалася 12 липня 2006 року 

з нападу "Хізбалли" на Ізраїль, а закінчилася припиненням вогню 

14 серпня 2006 року. Припинення вогню відбулося після того як 

11 серпня Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію №1701, згідно 

з якою починається припинення вогню, Ізраїль повинен вивести 

війська із Лівану, на території південного Лівану «Хізбалла» 

повинна роззброїтися. 

Не дивно, що затяжний характер конфлікту зробив його 

благодатною ареною для міжнародної дипломатії.Однією з 

найбільш великомасштабних конференцій по врегулюванню 
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близькосхідного конфлікту у ХХ столітті прийнято вважати 

Мадридську конференцію, яка пройшла з 30 жовтня по 1 

листопада 1991 р. Організаторами конференції стали Радянський 

Союз та Сполучені Штати Америки. Їх зусилля були спрямовані 

на те, щоб і інші арабські країни взяли приклад Єгипту і 

підписали мирні договори з Ізраїлем. Конференція працювала 

лише 3 дні, проте її значення не можна не відзначити хоча б тому, 

що вперше за столом переговорів зустрілися всі сторони 

конфлікту. Найважливішим підсумком мадридської зустрічі 

було те, що сторони прийняли формулу наступних прямих 

переговорів: «мир в обмін на територію». Але конкретизація 

цього процесу зайняла цілих 2 роки. 

Наступним етапом врегулювання арабо-ізраїльського 

конфлікту стали таємні переговори між ізраїльською делегацією 

на чолі з Ш. Пересом і делегацією ОВП на чолі з АбуАллой, що 

проходили в Осло 20 серпня 1993 р за посередництва міністра 

закордонних справ Норвегії. Ізраїль і ОВП оголосили про 

взаємне визнання, причому остання взяла на себе зобов'язання 

анулювати параграф Палестинської національної хартії, що 

вимагає знищення Ізраїлю; сторони погодилися припинити всякі 

ворожі дії у відношенні один до одного; Ізраїль пообіцяв 

звільнити арабів, засуджених до тюремного ув'язнення за 

звинуваченням у ворожій діяльності. Двосторонні переговори 

закінчилися підписанням 13 вересня 1993 в Вашингтоні спільної 

Декларації про принципи.[2] 

Проте численні перемовини та плани з врегулювання 

конфлікту  із залученням країн-посередників так і не призвели до 

його остаточного закінчення. Протягом декількох останніх років 

все світове співтовариство з жахом спостерігає за подіями, що 

відбуваються на Близькому Сході. Хвиля «арабських революцій», 

яка вже змила режими в ряді держав Близького Сходу та Магрибу, 

призвела до радикальних змін в регіоні.      Безсумнівно, 

заворушення відсунули на задній план одну з найважливіших 

проблем в регіоні - палестино-ізраїльський конфлікт. Він не 
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тільки залишається неврегульованим, але й періодично спалахує з 

новою силою. 

За останні кілька років було зафіксовано не один десяток 

спільних обстрілів, а також теракт в Східному Єрусалимі 23 

березня 2011 року. До цього слід додати, що зміни на Близькому 

Сході обов'язково торкнуться процес врегулювання 

близькосхідного конфлікту. По мірі того, як в арабських країнах 

змінюються уряди, Ізраїль втрачає своїх і без того нечисленних 

прихильників в регіоні. Палестина ж, навпаки, набуває все більшу 

впевненість у своїх силах, що не може не відбитися негативно на 

процесі мирного врегулювання конфлікту. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що Ізраїль 

виявився оточеним вороже налаштованими до єврейської держави 

режимами. Більш того, необхідно відзначити, що негативне 

сприйняття Держави Ізраїль в арабському світі настільки сильне, 

що будь-які зміни в регіоні тільки посилять антиізраїльські 

настрої. Навіть якщо нові режими в арабських країнах будуть 

«помірними», то потепління у відносинах Ізраїлю з арабськими 

країнами навряд чи варто очікувати. 

Також потрібно згадати світову спільноту, бо в той час як 

весь арабський світ був охоплений заворушеннями, вона, замість 

того щоб придушити повстанців, знову почали давити та вимагати 

від Ізраїлю істотних поступок. Рада Безпеки ООН підготувала 

резолюцію (№ 2334; була прийнята 23 грудня 2016 року), яка 

засуджує будівництво єврейських поселень на окупованих 

палестинських територіях [4]. Проект відповідної резолюції був 

внесений на розгляд членів РБ ООН групою арабських держав. У 

документі міститься заклик до Ізраїлю «підкоритися своїм 

міжнародним зобов'язанням» і припинити блокаду Гази, а також 

до міжнародного співтовариства - надати екстрену допомогу 

палестинському населенню. Однак документ так і не був 

прийнятий через накладеного вето з боку США. 

Що стосується перспектив врегулювання арабо-

ізраїльського конфлікту, то в короткостроковій перспективіможна 

виділити декілька факторів, які цьому заважають. По-перше, 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

139 

проблема біженців, яка залишається одним з основних джерел 

напруженості в арабо-ізраїльських відносинах. По-друге, статус 

Єрусалиму, який і став основною причиною останньої інтифади 

2000 року. Небажання ізраїльтян дотримуватися практично всіх 

резолюцій ООН про передачу палестинцям Східної частини 

Єрусалима як столиці палестинської держави пояснюється такими 

факторами, як неподільність столиці єврейської держави, 

побоюванням, що з часом Східна частина Єрусалима 

перетвориться в центр терористичної діяльності палестинських 

революціонерських організацій типу ХАМАС і «Ісламський 

джихад». По-третє, розбіжності всередині арабського суспільства. 

По-четверте, проблема єврейських поселень. По-п'яте, це 

проблема сприйняття конфлікту. Отже, сторони продовжують 

домагатися своїх основних вимогах, готові йти на поступки в 

дрібницях, - але не в головному. [3] 

Одна з найголовніших подій цього конфлікту у  21 столітті 

- це визнання президентом США Дональдом Трампом Єрусалиму 

столицею держави Ізраїль - 6 грудня 2017 року Дональд Трамп 

заявив, що цей крок символізує новий підхід країни до палестино-

ізраїльського врегулювання. Крок Трампа радше символічний, 

але на Близькому Сході символи відіграють велику роль. Через дії 

президента США ускладнилося врегулювання конфлікту, адже 

Єрусалим є святим місцем не лише для християн та їудеїв, але й  

для мусульман. У відповідь 9 грудня 2017 року Ліга арабських 

держав провела зустріч на рівні   міністрів закордонних справ,на 

якій обговорили подальші кроки арабських країн у зв'язку зі 

зміною позиції США за юридичною та історичного статусу 

Єрусалиму. 

Найголовнішим досягненням у врегулюванні арабо-

ізраїльського конфлікту у ХХІ с. є підписання мирних договорів 

між Ізраїлем та ОАЕ та Бахрейном у 2020 році за ініціативи і 

посередництвом адміністрації Д. Трампа. [5] 

Підводячи підсумок усьому вищесказаному, потрібно 

підкреслити, що близькосхідна проблема є складною, 

багатоаспектною і вимагає якнайшвидшого вирішення, так як 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

140 

затягування конфлікту лише додає нових спірних питань. Але 

швидкого вирішення конфлікту ми не побачимо, бо  Ізраїль не 

бажає повертати захоплені під час військових дій з арабськими 

країнами територій. Також остаточному вирішенню конфлікту 

заважають етнічні, національні, історичні і релігійні розбіжності. 
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PROTEST POLICY OF THE POST-SOVIET STATES 

 

In the modern world, protests play an important role in  political 

processes of the post-Soviet countries. The protest activity of society 

has become a factor of influence on  political regimes of states and the 

reason for their changes and shifts. Protest policy in the post-Soviet 

countries is one of the most interesting and studied phenomena, which 

indicates the relevance of an in-depth study of the origins, course and 

consequences of protest movements and their development into 

revolutions in this region. Since protest can play both a destabilizing 

and constructive role in the development of society, the purpose of this 

study is to consider internal and external factors of the emergence of 

protest actions and movements, their characteristics within a certain 

political space. This will help both the protesters and the political elite 

avoid making mistakes and partially control the protest process. 

The emergence of protests is one of the greatest threats to any 

democratic society, and especially to those states that are only on the 

way to restoring democracy. Protest policy is primarily a concept and 

technology aimed at changing the regime or power established in a 

particular state, creating an atmosphere of conflict in society and 

opposition sentiments.[1] The practical implementation of protest 

policy concepts in these states is associated with the initiative of civil 

society, which acts as an active subject. 

The peculiarities of protest policy in the post-Soviet states are 

determined by the fact that the reformation of internal institutions are 

carried out rather slowly and to little avail, or even to no avail. A 

special feature of the institutional  processes in post-Soviet states is 
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also the instability of legislation, the constant reproduction of 

administrative and command management methods, social inertia and 

weakness of the protest potential of citizens, and human dependence 

on the state.[2] 

Mass electoral fraud, social inequality, a decline in the standard 

of living of the population, the arbitrariness of law enforcement 

agencies – all this can cause the mobilization of protest movements 

and a catalyst for mass protests on the territory of the state. In addition 

to internal factors, such as the development of local democratic or 

radical movements, increasing the level of nationalism and self-

awareness of citizens, the emergence of the phenomenon of protests is 

also influenced by external factors, namely financial and political 

support for protest movements by international actors, external 

diplomatic pressure.[3] Social networks also play a fairly large role in 

supporting and spreading protest movements today, and they can be 

attributed both to internal factors of protest occurrence and to external 

ones. They have become an effective tool for influencing the protest 

potential of the population. At the same time, as previous studies 

show, social networks are not the cause of protests and revolutions, 

but can only be actively used by both protesters and the authorities to 

achieve political goals.[4] For example, modern social movements in 

the former Soviet Union are closely linked to the internet community 

and the promotion of individual views in social networks. 

Taking into account the geopolitical features, mentality and 

political development, each of the post-Soviet states is living its own 

revolutionary scenario. Depending on the specifics of the political 

regime and the reaction of the authorities to protest phenomena in the 

state, various counteraction strategies are distinguished, among which 

there are both nonviolent methods of settlement and methods that 

include violence, marginalization, repression and isolation.[2] For 

example, the internal prerequisites for the emergence of protest 

movements in Ukraine include the marginalization and radicalization 

of Ukrainian society, as well as the degradation of the political elite 

and the oligarchization of political power in the state. External 

prerequisites for protests include interference of other states in the 
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political processes of Ukraine. In particular, promoting the policy of 

"color revolutions", interference of Russia and the United States in 

internal processes in order to ensure their own political interests. So, 

internal and external factors influenced not only the emergence of 

protest movements, but also determined their specifics and nature.[1] 

In general, the protest policy in the post-Soviet space has two opposite 

results: the victory of protest movements in Ukraine, Georgia and 

Moldova and ineffective ones in Russia and Belarus. At the same time, 

despite the failure, this forces us to look for other ways and scenarios 

for the development of protest movements in these countries. For 

example, Russia's protest policy includes opposition protests, 

spontaneous protests, "online protests", "liberal" protests, etc. Belarus 

' protest policy is implemented in a more organized and targeted 

manner. In addition, unlike Russia, the political position of the 

Belarusian population is more homogeneous, which significantly 

increases the chances of a positive outcome of protest movements and 

an increase in the level of expression of the will of citizens and the 

level of democratization of the state. 

 

List of sources used: 

1. Baev P.K A Matrix for Post-Soviet ‘Color revolutions’: 

Exorcising the Devil from the details. International Area Studies 

Review. 2011 

2. Sirudzhanova S. Conflict management: Protest policy and 

civil society in the world. 

3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://old.ipiend.gov.ua/uploads/pm/pm_24/iskakova_politychni.pdf 

4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.elibrary.az/docs/JURNAL/jrn2019_111.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

144 

УДК 378.14-054.6  

Науменко Н. В.1, Євдокименко Т. М.2 

(здобувачі ступеня магістра, спеціальність «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  

Національний авіаційній університет, Київ 

ДП «Інформаційно-іміджевий центр» МОН України, Київ) 

e-mail: 7061295@stud.nau.edu.ua; 7061241@stud.nau.edu.ua 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ВИЗНАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ОСВІТНІХ КВАЛІФІКАЦІЙ В УКРАЇНІ І В 

СВІТІ 

 

Для країн, що підтримують ідею створення Єдиного простору 

вищої освіти, Болонського процесу, і для України включно, 

головним міжнародним документом у сфері визнання іноземних 

освітніх кваліфікацій є Конвенція про визнання іноземних 

кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 1997) 

[1: 71; 2: 266]. Україна ратифікувала зазначену Конвенцію 1997 

року, а у 2000 році Міністерство освіти і науки України видало 

перші рішення про визнання. Протягом 2000–2012 років відповідна 

процедура в Україні мала назву «нострифікація», як в багатьох 

країнах пострадянського простору. Та, з 2010 року процедуру було 

реформовано й узято курс на гармонізацію з європейськими 

практиками, на своєчасне врахування рекомендацій комітету 

Лісабонської Конвенції. З 2010 року нормативно-правовий акт, 

яким регулюється визнання іноземних освітніх кваліфікацій [5; 6], 

змінився тричі, і нині пройшла громадське обговорення і готується 

до прийняття нова (четверта) редакція. Назву процедури також 

змінено ще у 2011 році в ключі термінології, що вживається в 

рамках Болонського процесу, – визнання іноземних ступенів вищої 

освіти, визнання документів про освіту, визнання кваліфікацій. В 

Україні з 2015 року окрім профільного Міністерства повноваження 

на визнання документів про освіту мають також заклади вищої 

освіти. Проте, застарілий термін «нострифікація» та посилання і 

аналіз застарілих нормативних актів досі можна зустріти як на 
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інформаційних ресурсах закладів вищої освіти, так і в наукових 

статтях, працях і дослідженнях – [3]. 

Таблиця. Кількість проведених в Україні процедур визнання 

іноземних документів про середню, професійну та вищу освіту в 

розрізі компетентних органів за 2016–2020 роки 

Визнано 

документів про 

середню, професійну 

та вищу освіту* 

М

ОН 

з них з 

порівняльни

м аналізом 

З

ВО 

У

сього 

в 

Україн

і 

2016 рік 

4

620 392 

1

8 

4

638 

2017 рік 

7

605 409 

9

23 

8

528 

2018 рік 

1

4129 548 

1

559 

1

5688 

2019 рік 

1

7872 483 

1

886 

1

9758 

2020 рік 

1

5078 281 

3

203 

1

8281 

*Не включає дані про визнання наукових ступенів 

Актуальність теми дослідження обумовлена інтенсифікацією 

процесів академічної і трудової міграції у світі в цілому, та в Україні 

зокрема. Статистичні дані щодо визнання іноземних документів про 

освіту за 2016–2020 роки наведено в таблиці. Дані демонструють 

зростання загальної кількості процедур визнання іноземних 

документів про освіту в Україні протягом 2016–2019 років, і 

зниження цього показника на 7,5% у 2020 році, яке є наслідком 

зниження міграційних процесів через пандемію COVID-19 і 

пов’язаними з нею обмеженнями переміщень, які вводилися 

країнами, а також обережністю поведінки потенційних груп такої 

міграції. Проте, з огляду на причини, таке зменшення 

найвірогідніше є тимчасовим явищем через оптимістичні 

очікування щодо подолання людством вірусної хвороби, 

«відкладений попит» на подорожі для вступу на освітні програми та 
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подальше навчання, через карантинні обмеження країн, а також 

через бурхливий розвиток дистанційних освітніх програм.  

Особливої ваги набуває обмін інформацією між 

компетентними органами країн та інформаційний супровід цих 

процесів, що визначено за пріоритет і Лісабонською конвенцією. 

Розділ VIII зазначеної конвенції присвячено інформації про оцінку 

закладів вищої освіти і програм освіти, а розділ ІХ – інформації з 

питань визнання [4]. Для полегшення визнання кваліфікацій кожна 

сторона цієї Конвенції забезпечує надання належної і чіткої 

інформації про свою освітню систему (Стаття III.4). У поясненнях 

до цієї статті Комітет Конвенції підкреслює важливість 

забезпечення інформацією про систему вищої освіти, а також про 

рівень освіти, що надає доступ до вищої освіти, та висвітлення цієї 

інформації для академічної спільноти, і особливо для експертів з 

визнання інших сторін. У статті підкреслюється відповідальність 

сторін за надання належної інформації про власні системи освіти, а 

інформація має бути доступною і регулярно оновлюваною на 

офіційних сайтах відповідних державних інституцій.  

За даними Моніторингу виконання Лісабонської конвенції 

про визнання, який було оприлюднено 2019 року Комітетом 

Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 

європейському регіоні [10], з 53 країн, які взяли участь в опитуванні, 

48 (серед яких і Україна) підтвердили, що інформація про 

національну систему освіти доступна в мережі Інтернеті, 2 

відповіли, що така інформація недоступна і 3 країни не відповіли на 

це запитання. Більшість з цих країн розміщують інформацію про 

систему шкільної освіти, нормативно-правову базу та системі 

управління в сфері вищої освіти, кваліфікацій, які дають доступ до 

здобуття вищої освіти, типах установ вищої освіти, кваліфікацій з 

вищої освіти, системах контролю якості та акредитації. Інформацію 

про національні рамки кваліфікацій, системи залікових одиниць та 

оцінювання представляють близько 75% країн. Проте, тільки 20% 

країн розміщують на веб-сторінках зразки документів про освіту. 

Сайт національного інформаційного центру академічної 
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мобільності ENIC Ukraine містить зразки і описи документів про 

освіту в історичному розрізі. 

За даними Моніторингу [10] у 20% країн інформація про 

національну систему освіти розміщена в мережі Інтернет тільки 

державною мовою, що не може розглядатися як рекомендована 

практика. Комітет Конвенції рекомендує забезпечити подання такої 

інформації, окрім національної мови також мовою міжнародного 

спілкування, бажано англійською. Сайт національного 

інформаційного центру академічної мобільності ENIC Ukraine 

містить повноцінні україномовну, англомовну та російськомовну 

версії. 

Ще одним важливим аспектом, що може полегшити визнання 

іноземних кваліфікацій, є доступність і актуальність інформації про 

установи системи вищої освіти. Серед країн, що взяли участь в 

опитуванні всі відповіли, що публікують в в мережі Інтернет список 

закладів вищої освіти, проте 24% країн розміщують цю інформацію 

тільки державною мовою. Комітет конвенції не вважає такий підхід 

не може вважатися оптимальним, оскільки розміщення інформації 

тільки державною мовою створює незручності для роботи осіб, які 

займаються оцінкою іноземних документів про освіту. Важливою 

умовою при цьому є відповідність вимогам якості і наявність 

відповідної ліцензії у згаданих в національних офіційних 

онлайнових джерелах заклади освіти і програми. Крім того, 

державні органи і заклади вищої освіти повинні давати принаймні 

мінімально необхідну інформацію про пропоновані програми 

навчання (рівень, що присуджується ступінь, кількість залікових 

одиниць і т.п. Реєстр закладів вищої та професійної освіти України 

нині представлено в мережі Інтернет. Реєстр містить інформацію 

про наявність ліцензії та акредитації закладів вищої освіти за всіма 

пропонованими освітніми програмами (спеціальностями). Реєстр 

містить актуальну інформацію про заклади освіти та оновлюється 

регулярно. Із перспективних напрямів розвитку українського 

національного реєстру закладів освіти можна визначити створення 

англомовної версії, а також розробку інструментарію для 
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накопичення історичного зрізу (перейменування, злиття, закриття і 

правонаступництво). 

Крім того, Лісабонською конвенцією передбачено 

зобов'язання сторін створити в кожній з них національний 

інформаційний, а також містить виклад функцій національних 

інформаційних центрів на національному рівні. Пояснювальні 

документи Комітету конвенції зазначають, що національний 

інформаційний центр має з урахуванням національних законів та 

регламентації надавати інформацію та консультації з питань 

визнання як окремим особам, так і установам, в тому числі 

студентам, закладам вищої освіти, співробітникам таких 

закладів, міністерствам, які відповідають за сферу вищої освіти, 

батькам, роботодавцям, національним інформаційним центрам 

інших Сторін та іншим міжнародним партнерським установам, 

іншим зацікавленим сторонам. У всіх 50 країнах, які відповіли на 

це питання Моніторингу [10], створено такі центри. Україна 

також не є винятком. У 34 з цих країн функції та повноваження 

регламентовані на національному рівні,а правові статуси можуть 

відрізнятися в різних країнах. 

На виконання Конвенції в Україні у 2011 році постановою 

Кабінету Міністрів № 924 від 31.08.2011 [8] було створено 

Національний інформаційний центр академічної мобільності [9]. 

Для посилення інформаційного обміну Міністерством освіти і науки 

України та Національним інформаційним центром академічної 

мобільності ENIC Ukraine було започатковано всеукраїнську 

мережу з визнання іноземних освітніх кваліфікацій UaReNet [9]. 

Таким чином, можна стверджувати, що міжнародний 

інформаційний супровід та обмін інформацією у процесах визнання 

кваліфікацій відіграє ключову роль. У міжнародних правових 

документах за органами державної влади закріплено обов’язок 

своєчасного та повного забезпечення інформацією про системи 

освіти, визнані в національній системі освіти заклади, а на заклади 

вищої освіти покладено зобов’язання надавати інформацію про 

присуджені ними кваліфікації. Ця інформація є базовою для 
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успішного проходження процедур визнання освітніх документів і 

кваліфікацій в інших країнах. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА 

НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

Феномену інформаційного тероризму присвячено праці як 

зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Серед теоретиків та 

практиків, які займалися дослідженням інформаційного 

тероризму як засобу ведення інформаційної війни в умовах 

транскордонних глобалізованих процесів та розвитку 

інформаційного кіберпростору, слід зазначити Д. Белла, Ж. 

Бодрійара, Е. Гіденса, М. Кастельса, Е. Тоффлера, Ф. Фукуяму, 

С. Хантінгтона, Б. Хофмана, А. Шміда та ін. Дослідженню 
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окремих проблем тероризму та його похідної – інформаційного 

тероризму, розробки та застосування заходів протидії цьому 

негативному явищу приділялася увага в роботах таких 

українських фахівців, як В. Ліпкан, Г. Почепцов, І. Рижов, Ю. 

Максименко, М. Зубок, А. Форос. Однак, необхідно зауважити, 

що комплексний аналіз цього феномену потребує подальших 

наукових досліджень в контексті його нормативно-правового 

закріплення. 

Міжнародні фахівці у сфері боротьби та протидії 

інформаційним загрозам, зазначають, що інформаційний 

тероризм – злиття фізичного насильства зі злочинним 

використанням інформаційних систем, а також умисне 

зловживання цифровими інформаційними системами, мережами 

або їх компонентами з метою сприяння здійсненню 

терористичних операцій або акцій. 

Іншим визначенням інформаційного тероризму є 

діяльність, що виражається в залякуванні населення й органів 

влади з метою досягнення злочинних намірів. 

Визначення інформаційного тероризму можна віднайти в 

інших дослідженнях фахівців з цієї проблематики. Однією з 

характерних рис визначень інформаційного тероризму є те, що в 

переважній більшості з них згадується тільки один аспект 

інформаційної безпеки, а саме пов’язаний із засобами обробки 

інформації, що, на наш погляд, звужує поняття інформаційного 

тероризму, тим самим обмежуючи сферу правового регулювання, 

що не сприяє ефективній співпраці держав у процесі боротьби з 

інформаційним тероризмом. Необхідно відзначити, що для 

України, де інформатизація суспільства перебуває на етапі 

становлення, а інформаційні ресурси контролюються, в 

переважній частині, приватними суб’єктами підприємницької 

діяльності, головними загрозами у сфері інформаційного 

тероризму є зовнішні, а не внутрішні. Їх переважно створюють 

іноземні держави, міжнародні терористичні та інші злочинні 

угрупування й організації, які користуються слабкою 
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координацією та цілеспрямованістю діяльності органів публічної 

адміністрації у боротьбі з цим небезпечним явищем.  

Неспроможність налагодження з боку органів публічної 

адміністрації ефективного механізму протидії інформаційним 

загрозам створила передумови для зростання великої кількості 

різновидів інформаційного тероризму.  

Аналіз нормативно-правової бази та наукової літератури 

дає нам підстави провести структурну класифікацію видів 

інформаційного тероризму, яку умовно можна розділити на 

інтелектуальну та матеріальну. Так, а) дискредитація, 

дезінформація, поширення чуток, неповної, неточної, 

недостовірної інформації, маніпуляція свідомістю, зомбіювання 

населення є частиною інформаційно-психологічного тероризму; 

б) завдання збитків окремим елементам і всьому інформаційному 

середовищу супротивника в цілому, руйнування елементної бази, 

активне придушення ліній зв’язку, штучне перезавантаження 

вузлів комунікації є частиною інформаційно-технічного 

тероризму. Необхідно відзначити, що специфічним різновидом 

інформаційно-психологічного тероризму (інтелектуального) є 

медіа-тероризм.  

У випадку медіа-тероризму йдеться про різновид 

інформаційного тероризму, що є зловживанням інформаційними 

системами, мережами, та їхніми компонентами для здійснення 

терористичних дій та акцій. Засобами здійснення медіа-

тероризму є друковані ЗМІ, мережі ефірних й кабельних 

масмедіа, Інтернет, електронна пошта, cпам тощо. Медіа-

тероризм представляє собою особливий вид терористичної 

діяльності, що виділений за критерієм використання інструментів 

(засобів) досягнення терористами власних цілей. 

Найефективнішими з інструментаріїв медіа-тероризму 

вважаються ЗМІ та мережа Інтернет, що у корелятивному 

взаємозв’язку формують інформаційний ресурс, який здатний за 

абстрактною реальністю приховувати достовірну, точну та повну 

інформацію. Яскравим прикладом використання терористами 

ЗМІ та мережі Інтернет є маніпулювання громадською думкою, 
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поширення дезінформуючого впливу на суспільство, 

дискредитація офіційних органів публічної адміністрації з метою 

психологічного зомбіювання соціуму та поширення 

одновекторної інформації, що в результаті формує ідеологію 

прийнятну для терористів.  

Важливо зауважити, що на сучасному етапі інформаційний 

тероризм широко використовує різноманітні новітні засоби 

комунікації для полегшення процесу планування операцій, 

проведення зборів, встановлення зв’язку, отримання та передачі 

оперативної інформації тощо.  

Під впливом медіа-тероризму індивід не здатен самостійно 

орієнтуватися в необмеженому інформаційному просторі 

доступних даних, тому що мас-медіа представлена сьогодні у 

вигляді інструментів для конструювання недостовірної 

реальності. Завданням цієї реальності є не відтворення та 

поширення достовірної інформації, а підкорення особистості 

невластивим їй судженням. Таким чином, сьогодні не можна 

говорити про перехід кількості інформації в її якість. Особливо 

це стосується ЗМІ та мережі Інтернет, так як вони виступають 

об’єктом політичного впливу, який має на меті викривити 

реальний стан речей.  

Специфічним різновидом інформаційно-технічного 

(матеріального) тероризму є кібертероризм. Під ним розуміють 

сукупність дій, що включають інформаційну атаку на 

комп’ютерну інформацію, обчислювальні системи, апаратуру 

передачі даних, інші складові інформаційної інфраструктури, яка 

здійснюється злочинними угрупуваннями або окремими 

особами. Кібертероризм спрямований на проникнення в 

інформаційнотелекомунікаційну систему, перехоплення 

управління, пригнічення засобів мережевого інформаційного 

обміну та здійснення інших деструктивних дій. Небезпека такого 

виду інформаційного тероризму полягає в тому, що він не має 

національних меж (терористичні акції можуть здійснюватися з 

будь-якої точки світу) та в проблематичності виявлення 

терориста в інформаційному просторі, адже хакери здійснюють 
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терористичну діяльність через декілька підставних комп’ютерів, 

що ускладнює його ідентифікацію та визначення 

місцезнаходження. 

Кібертероризм є серйозною соціально-небезпечною 

загрозою для людства, у порівнянні навіть з ядерною, 

бактеріологічною і хімічною зброєю, причому ступінь цієї 

загрози через свою новизну, не до кінця ще усвідомлений і 

вивчений. Досвід, що є у світової спільноти у цій сфері, зі всією 

очевидністю свідчить про безперечну уразливість будь-якої 

держави, тим більше, що кібертероризм не має державних 

кордонів; кібертерорист здатний рівною мірою загрожувати 

інформаційним системам, розташованим практично в будь-якій 

точці земної кулі. За твердженням фахівців контррозвідувальних 

управлінь, “терористи” за допомогою електронної пошти 

передають в зашифрованому вигляді інструкції, карти, схеми, 

паролі та іншу важливу інформацію, розголошення якої може 

зашкодити національній безпеці держави. 

Отже, нормотворчо-правовий базис повинен слугувати 

надійним бар’єром захисту від інформаційних загроз, які 

виникають у ході функціонування держави, як структурної 

одиниці в глобальному середовищі. З метою забезпечення 

конституційних прав та свобод громадян, повинні вводитися в 

дію механізми протистояння джерелам інформаційного 

тероризму. Дані механізми утворюються сукупністю 

законодавчих актів, які передбачають справедливі покарання за 

порушення системи суспільних інтересів. 

 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України : Закон України від 28.06.96 

р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 

1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Про основи національної безпеки України : Закон 

України від 19.06.03 р. № 964-IV // Офіційний вісник України. – 

2003. – № 29. – Ст. 1433  



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

155 

3. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 

20.03.03 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – 

№ 25. – Ст. 180  

4. Коршунов В. О. Політичний тероризм: 

інформаційні методи боротьби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політична інститути та 

процеси” / В.О. Коршунов. – Дніпропетровськ, 2008. – 18 с.  

5. Яцик Т.П. Особливості інформаційного 

тероризму як одного із способів інформаційної війни // Науковий 

вісник Національного університету ДПС України (економіка, 

право). – 2014. – № 2 (65) – С. 55-60. 

 

 

УДК: 327 

Стеценко О. С. 

Національний авіаційний університет, Київ 

Науковий керівник – Алієв М,М. 

 

ВІДНОСИНИ США ТА ФРН У КОНТЕКСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Енергетика становить основу технологічного укладу 

світової економіки, поставки енергоносіїв – один з основних 

компонентів глобальних транзитних потоків і міжнародної 

торгівлі. У зв'язку з цим енергетичні пріоритети протягом понад 

століття становили виключно важливу частину стратегії світових 

держав. Енергетична проблематика сьогодні займає особливе 

становище у відносинах між провідними світовими державами 

залишаючись найважливішим полем для міжнародного 

співробітництва та суперництва.  

Боротьба за контроль над світовими регіонами розробки, 

каналами транзиту і ринками споживання вуглеводневих 

ресурсів, незважаючи на зміну статусу США в якості одного з їх 

найбільших їх імпортерів в 1970-2000-е і експортерів з 2010-х 

років, закріпилася серед пріоритетних напрямків 
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зовнішньополітичної програми Сполучених Штатів. Дані 

міркування поряд з військово-стратегічними мотивами грають 

провідну роль у формуванні багатьох регіональних векторів 

американської зовнішньої політики і визначають характер 

впливу США на ряд регіональних систем безпеки. Енергетичні 

мотиви мали першорядне значення для американської політики в 

Перській і Гвінейській затоці - з 1970-х і з 2000-х років, істотну 

вагу - в Центральній Азії і Закавказзі з кінця 1990-х років, тісно 

переплелися з завданнями стримування КНР на Індо-

Тихоокеанському просторі в 2005-2018 рр., зберігають 

актуальність в рамках арктичної стратегії США.  

Американська протидія конкуруючим міжнародним 

енергетичним проектам прийняла відкриті форми, включаючи 

тиск на союзників по військових альянсів, політику санкцій, і 

отримала офіційне визнання з боку керівництва Сполучених 

Штатів, одночасно на рівні президента і Конгресу стали 

висуватися погрози на адресу ОПЕК. В умовах зростання 

міжнародної конфронтації, посилення протекціонізму і ескалації 

торгових воєн, поглиблення протиріч у відносинах США і ЄС, 

особливо з боку ФРН, посилення американських позицій у 

світовій енергетиці стало центральним пунктом економічної 

програми адміністрації Д. Трампа та загострило протиріччя у 

взаємовідносинах цих країни.  

Цікавим для дослідження виступає аналіз співробітництва 

США та Німеччини у контексті реалізації енергетичних інтересів. 

У політичному вимірі США розглядає Німеччину у якості 

ключового партнера в ЄС та НАТО, визнаючи, що безпека та 

процвітання обох країн залежать від ефективності їх співпраці 

[2]. Співробітництво Сполучених Штатів та Німеччини 

відрізняється активністю взаємодії в сфері енергетики. Згідно з 

даними Адміністрації енергетичної інформації США від 2011 р. 

оціночні запаси технічно досяжного сланцевого газу в Німеччині 

дорівнювали 8 трлн кубічних футів [2]. За цим показником 

Німеччина посідала шосте місце серед країн ЄС, поступившись 

Польщі, Франції, Швеції, Данії, Великій Британії та Нідерландам. 
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Скоригований показник запасів 93 сланцевого газу Німеччини у 

17 трлн кубічних футів [3] був опублікований у наступному звіті 

Адміністрації енергетичної інформації США від 2013 р.  

Провідною енергетичною компанією з американським 

капіталом, що діє на теренах Німеччини, є корпорації 

ExxonMobil. Специфіка взаємодії корпорації з Німеччиною 

обумовлена особливостями країни базування. Хоча Німеччина не 

володіє значними запасами сланцевого газу у порівнянні з 

іншими країнами ЄС, вона залишається вельми привабливою для 

розробки та видобування нетрадиційних джерел енергії з 

наступних причин.  

По-перше, Німеччина є найбільшою країною ЄС з 

найрозвинутішим промисловим комплексом, тобто виступає 

провідним споживачем енергії. На додаток до високого рівня 

внутрішнього попиту, існує істотна залежність Німеччини від 

імпорту енергоносіїв (62,7% станом на 2013 р.) [3].  

По-друге, країна володіє диверсифікованою 

трубопровідною інфраструктурою.  

По-третє, для Німеччини технологія фракінгу не є новою: 

метод застосовувався упродовж останніх 50 років в Нижній 

Саксонії для поліпшення добування традиційного газу [6, c.34].  

Із 2008 р. корпорація ExxonMobil почала розробляла 

поклади газу сланцевих порід в землях Нижня Саксонія та 

Північний Рейн-Вестфалія. Новим для Німеччини стала не 

технологія гідророзриву пласта, а власне видобування 

нетрадиційного газу. Втім, ExxonMobil наштовхнулась на 

дискусії щодо безпечності застосовуваних технологій та 

діяльності корпорації в країні. Медіа та екологічні групи 

роздмухували вогонь, звітуючи про невдалі буріння та інциденти, 

пов’язані з видобутком традиційного та нетрадиційного газу як в 

Німеччині, так і за кордоном. Більше того, у квітні 2015 р. уряд 

країни обмежив використання технології гідравлічного розриву 

пласта для видобутку нетрадиційного газу [7]. Зустрівшись із 

опором діяльності всередині країни, ExxonMobil запровадила 

низку медіа-ініціатив, спрямованих на завоювання довіри серед 
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населення та інформування громадськості про реальний стан та 

перспективи експлуатації сланцевих покладів вуглеводнів. На 

сьогоднішній день розвідка газу корпорацією ExxonMobil в 

Німеччині призупинена та знаходиться в замороженому стані. 

Втім, компанія залишається на ринку та сподівається врешті-

решт подолати скептицизм країни базування. 

Варто окремо зупинитися на енергетичному 

співробітництво Німеччини з Росією, ще одній сфері, де 

поглиблюються американо-німецьких суперечності. Судячи з 

усього, ця проблема ще довго буде залишатися «каменем 

спотикання» у відносинах між США і ФРН.  

У історії проекту «Північний потік-2» ( «СП-2») є своя 

досить глибока ретроспектива і свій більш широкий 

геополітичний контекст. В традиції американських адміністрацій 

останнього часу - розглядати енергетичну політику, проведену 

ЄС, як особливе питання, пов'язаний з національними інтересами 

США, - декларованої необхідністю політично і економічно 

стримувати російський вплив в Європі. Звичним виразом 

американської політики в цій галузі є гасло диверсифікації - 

використання конкуруючих між собою джерел поставок газу на 

континент; при цьому широко пропагувався так званий 

південний газотранспортний коридор в Європу - з Каспійського 

регіону та Центральної Азії. Проти «Північного потоку», коли він 

тільки планувався, виступав ще Дж. Буш-мл. Б. Обама, 

утримуючись від відкритого вираження позиції Білого дому з 

приводу енергетичної стратегії Москви в Європі, проте настійно 

агітував за все той же принцип диверсифікації поставок газу в 

Європу. Таким чином, Д. Трамп, який розгорнув кампанію проти 

«СП-2», діє в руслі політики своїх попередників, відрізняючись 

від них хіба що стилем і методами - «дещо незвичними», як 

висловилася з цього приводу А. Меркель.  [8].  

В протидію трубопроводу Білий дім сьогодні вже пустив в 

хід всі «батоги» і «пряники», які тільки можливі. Вустами 

американського посла в Німеччині німецькі компанії, які беруть 

участь в будівництві «СП-2», були попереджені, що можуть 
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підпасти під американські санкції, якщо не вийдуть з проекту, - 

ситуація, яка була розцінена в Берліні як «шантаж» і викликала 

тільки «презирство» [8]. Одночасно в пресі з'явилися 

повідомлення про можливу відмову Німеччини від 

американського скрапленого газу - і тут же було роз'яснення Д. 

Трампа, що насправді ніяких санкцій проти компаній, пов'язаних 

з «СП-2», Вашингтон не планує. У хід йдуть також і обіцянки. У 

бесідах з А. Меркель Д. Трамп неодноразово згадував про своє 

бажання приступити до розробки нової торгової угоди з ЄС - з 

тим, однак, умовою, що уряд Німеччини відмовиться від 

підтримки «СП-2». Насправді така стратегія американської 

адміністрації, на переконання більшості експертів, породжена 

прагненням США збільшити експорт свого зрідженого газу в 

Європу, хоча на офіційному рівні ніхто у Вашингтоні про це не 

говорить [Kutlu, 2018].  

Перспективи «газового конфлікту» між США і ФРН досить 

зрозумілі: важко уявити собі причини, за якими Берлін міг би 

відмовитися від «СП-2», навіть якщо і в цьому питанні, як і в 

багатьох інших, ще будуть свої «американські гірки» з 

неминучими злетами і падіннями. Сьогодні приблизно 40% 

споживаного Німеччиною газу йде з Росії: ФРН - найбільший 

споживач російського газу в ЄС. Газові ресурси в Європі - в 

Голландії і Великобританії - скорочуються, показуючи падіння 

приблизно на 40% за останнє десятиліття; видобуток газу в 

Норвегії і Алжирі, теж постачають газ до Європи, за той же 

період зросла лише незначно. Для Німеччини, отже, «СП-2» 

набуває значення економічного імперативу: по співвідношенню 

витрати / ефективність це сьогодні найперспективніший шлях до 

задоволення її зростаючих енергетичних потреб.  

Прагнення Вашингтона розв'язати «економічну війну» між 

Сполученими Штатами та ЄС проявилося, коли влітку 2017 року 

Конгрес США ввів нові антиросійські санкції, від яких могли 

постраждати і європейські компанії, які співпрацюють з РФ, 

зокрема в створенні газопроводу «Північний потік - 2». Європа в 

умовах глобальної кризи не була готова втратити мільярди від 
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співпраці з Росією. Тому Німеччина дозволила будівництво 

газопроводу на своїй території [10]. Нові санкції США проти РФ 

ще більше підривають трансатлантичну єдність. 

Втручання США в європейські справи, в відносини Росії з 

державами Євросоюзу чітко проявилося в світлі подій на Україні. 

Влітку 2017 р яскраво проявилося розбіжність позицій німецької 

політичної еліти і Вашингтона, оскільки нові американські 

санкції відносно Росії спрямовані не тільки проти неї, а й проти 

здійснення проектів ЄС, пов'язаних з поставками енергоносіїв, 

особливо в районі Балтійського моря. Реалізація проекту 

«Північний потік - 2» підсилює значення Німеччині як основного 

одержувача російського газу для Європи і сприятиме зміцненню 

німецької економіки, і без того переважної в ЄС. Сам же 

Євросоюз може здобути більшу незалежність від США.  

На сьогодні Сполучені Штати виступають проти 

«Північного потоку - 2» і мають намір відправляти свій 

зріджений природний газ в Євросоюз. На початку 2021 р. 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує 

запустити програму, пов'язану з «підвищенням безпеки, 

надійності і ефективності регіональних енергопостачань» в ряді 

партнерських країн. Як зазначається, зазначених цілей в рамках 

проекту «Інвестиції в розвиток енергетичних активів» планується 

досягати шляхом підтримки інвестицій в усі галузі енергетичного 

сектора, «включаючи об'єкти з виробництва тепла та 

електроенергії, мережі передачі і розподілу електроенергії, 

поновлювані джерела енергії, підвищення попиту, а також 

водопостачання та санітарну інфраструктуру ». Особливу увагу 

пропонується приділити інфраструктурним пропозиціям, які 

вимагають значних капіталовкладень. Підкреслюється, що 

робота повинна сприяти відкриттю ринків для американського 

бізнесу та технологій. Заходи повинні прямо або побічно 

підтримувати цілі агентства шляхом зниження залежності від 

імпорту енергетичних ресурсів, обмежуючи тим самим згубний 

вплив іноземних урядів або інших суб'єктів на внутрішні справи, 

а також підвищувати національну самозабезпеченість і надавати 
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позитивний вплив на безпеку поставок енергоресурсів. При 

цьому в агентстві заявили, що країни-партнери в Європейському 

та Євразійському регіонах залежать від імпорту нафти і газу 

переважно з Росії. Тому інвестиції в енергосектор цих держав, за 

словами американських фахівців, «безпосередньо вплинуть на 

підвищення безпеки і надійності поставок», а також зменшать 

вразливість перед «політичним втручанням». У 2020 році США 

оголосили про плани розширити співпрацю між Євросоюзом і 

державами-партнерами, щоб послабити становище Росії на 

європейському ринку і диверсифікувати поставки палива. Крім 

того, в Держдепартаменті США заявили, що стежитимуть за 

завершенням будівництва газопроводу «Північний потік - 2» і 

при необхідності розглянуть питання про введення санкцій. 

Отже, значну роль в німецько-американських відносинах 

на сучасному етапі відіграє економіка. Тому, незважаючи на 

економічну взаємозалежність, ці країни є конкурентами в сферах 

промисловості, торгівлі: йде боротьба за ринки збуту, 

розгортається конкуренція між доларом і євро за стан світової 

резервної валюти. І в контексті енергетичної політики це ще 

більше посилює протистояння США і ФРН.  

Співпраця Сполучених Штатів з Німеччиною в контексті 

реалізації енергетичних проектів не отримала безперервно 

поступального характеру, зважаючи на специфіку інтересів 

сторін в даній сфері, багатовимірність співробітництва в 

енергетичній сфері, що впливає не тільки на економічні, але і на 

екологічні, соціальні й інші сфери. Така ситуація викликає 

протидію ФРН у сприйнятті політики США в енергетичній сфері, 

яка не співпадає на сьогодні з інтересами країн-членів ЄС. Проте 

останнє десятиліття виявило позитивну тенденцію до 

розширення взаємодії між США і Німеччиною в енергетичній 

сфері, пов’заною для  сторін з рядом переваг не лише в 

енергетичній, а і у сфері безпеки, економіки та геополітики. 

Співробітництво сторін відбувається на сучасному етапі за 

кількома напрямками: міжнародний діалог на політичному рівні, 

а також міжнародне економічне співробітництво на рівні урядів 
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та енергетичних компаній в сфері видобутку традиційних та 

альтернативних джерел енергії, розвитку енергетичної 

ефективності та торгівлі скрапленим природним газом. 

Європейські країни, які долучились до активної співпраці зі 

США, мають змогу запровадити ряд перспективних ініціатив в 

сфері енергетичної безпеки [2]. Сполучені Штати у відносинах з 

країнами ЄС також прагнуть реалізувати власні енергетичні 

інтереси та здобути суттєві переваги, керуючись закріпленими 

стратегічним орієнтирам. Тому можна очікувати, що 

протистояння США та ФРН буде тривалим.   
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переформатування геополітичного простору Європи є однією з 

найбільш складних і актуальних дослідницьких завдань для 

вчених-міжнародників, які займаються вивченням еволюції 

зовнішньополітичних стратегій провідних суб'єктів світової 

політики, серед яких особливе місце займає Німеччина. В 

результаті чергових виборів в бундестаг ФРН, які відбулися 24 

вересня 2017 р. та складних коаліційних переговорів, які тривали 

понад чотири місяців, в ФРН було сформовано новий 

федеральний уряд, який в черговий раз очолила канцлер 

Німеччини з 2005 р А. Меркель. 

Тема відповідальності стає ключовою з моменту 

перебування А. Меркель на посаді канцлера. У попередніх 

коаліційних договорах 2005 і 2009 рр. Німеччина теж 

позиціонувала себе як «партнер, що усвідомлює свою 

відповідальність за події в Європі та світі» [1]. Однак в документі 

2013 р. відповідальність на європейському напрямку та в світі 

була розмежована, і політичні цілі ФРН на європейському 

напрямку були виділені в окрему главу. Це, з одного боку, 

говорить як про пріоритетність даного регіону, так і про його 

особливе становище в німецькій зовнішній політиці. З іншого 

боку, окрема глава, присвячена «глобальній відповідальності» 

Німеччини, також символізує зміну підходів залученості в події 

за межами Європи [2].  

До переліку глобальних цілей, виділених урядом., увійшли: 

трансатлантичне партнерство і зміцнення НАТО, роззброєння та 

контроль над озброєннями, оновлення структур ООН і 

формування стратегічних партнерств за межами Європи, активне 

застосування інструментів культурної політики і політики в 

області освіти, об'єднання зусиль і зміцнення взаємодії 

зовнішньополітичного і оборонного відомств, реорганізація 

армії, захист прав людини, надання гуманітарної допомоги, 

розвиток міжнародного співробітництва з метою сталого 

розвитку [2]. 

Більшість з декларованих завдань відноситься до 

міжнародних зобов'язань, що дозволяє зробити висновок про те, 

що положення міжнародного права і загально-гуманістичні 

норми зводяться в ранг зовнішньополітичних пріоритетів. Знову 
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величезна увага приділяється проблемі сталого розвитку, яка стає 

пріоритетною з моменту приходу А. Меркель до влади в 2005 р.  

Якщо розглядати актуальну стратегію зовнішньої політики 

Німеччини, варто звернутися до висновків великого дослідження 

«Нове осмислення зовнішньої політики», яке було проведено в 

2014 р. з ініціативи Ф.В. Штайнмайера. Під час цього 

дослідження відбувався активний діалог зовнішньополітичного 

відомства Німеччини із зацікавленими в питаннях зовнішньої 

політики і безпеки особами за безпосередньою участю 

громадянського суспільства. Процес діалогу включав в себе 3 

етапи: дискусії з іноземними та вітчизняними експертами, 

загальнонародні дебати з більш, ніж 60 представниками 

громадськості, «круглі столи», засідання робочих груп, а також 

дискусії з співробітниками Міністерства закордонних справ. 

Підсумком всіх трьох етапів стало усвідомлення, що «світ 

змінився, а отже, змінюватися має і Міністерство закордонних 

справ». За результатами проведеного дослідження були 

визначені основні пріоритети зовнішньополітичної стратегії: 

подолання криз, участь у створенні глобального світопорядку, 

впровадження німецької зовнішньої політики в європейський 

контекст. Тим самим, в своїй діяльності на міжнародній арені 

Німеччина зосереджується на реалізації цих трьох стратегічних 

завдань. Не менш важливо зазначити черговість виділених цілей, 

яка свідчить про пріоритет глобальної відповідальності над 

регіональною [3]. 

Для глибшого розуміння актуальних зовнішньополітичних 

пріоритетів ФРН варто проаналізувати коаліційну угоду між 

ХДС/ХСС та СДПН, фінальний варіант якої був офіційно 

оприлюднений в Берліні 7 лютого 2018 року. Його зміст 

відображає весь спектр змін, що відбулися в баченні 

представниками німецької політичної еліти ролі ФРН у світовій 

політиці в умовах трансформації системи міжнародних відносин. 

На початку угоди міститься розгорнута декларація про 

прихильність Німеччини цінностям єдиної Європи і готовності 

взяти на себе додаткову відповідальність, включаючи фінансову, 

за майбутнє ЄС на тлі виходу з нього Великобританії, 

міграційного кризи, соціальних і економічних проблем, а також 
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протиріч політичного розвитку в багатьох європейських країнах 

[4]. 

Зовнішньополітичні виклики визначили загальну 

спрямованість зовнішньополітичних пріоритетів нового уряду А. 

Меркель. У змісті коаліційної угоди необхідно виділити три 

основних зовнішньополітичних мети: 

1. Консолідація європейських держав навколо Німеччини 

як економічного центру і політичного флагмана об’єднанної 

Європи, неформальний лідерський статус якої ще більш 

зміцнився на тлі виходу Великобританії з ЄС і зростання 

проєвропейських настроїв в східній частині Європи в умовах 

геополітичного протистояння з Росією. 

2. Поступово перехоплення політичного лідерства у США 

в інших регіонах світу, серед яких найбільш помітною виглядала 

Африка як потенційний одержувач європейської допомоги в 

рамках обіцяного нової правлячою коаліцією аналога плану 

Маршалла для цього континенту. 

3. Вибудовування відносин з проблемними партнерами, 

насамперед з Росією, Туреччиною та Китаєм, в рамках чітко 

визначених умов, від яких буде залежати поліпшення або 

погіршення відносин з ФРН, як, наприклад, в разі виконання або 

невиконання Росією Мінських угод [4]. 

Однак, зовнішньополітичні пріоритети ФРН можуть бути 

суттєво переглянуті та скореговані після проведення 

парламентських виборів в цій країні у вересні 2021 р. 
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ІСПАНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

Іспанія – це один з з основних партнерів України в Європі. 

З Україною у Іспанії історично склалися взаємовигідні та ди- 

намічні стосунки. Серед пріоритетів двостороннього 

співробітництва – подальший  розвиток торгівельних відносин, 

залучення іноземних інвестицій та реалізація регіональних 

програм співробітництва. 

Іспанія та Україна підписали Договір про дружбу і 

співробітництво [1], який передбачає щорічні зустрічі міністрів 

закордонних справ і закладає основи розвитку економічного, 

науково-технічного та культурного співробітництва та спільної 

роботи в області боротьби з організованою злочинністю. Проте 

мережа економічних зв’язків виникає дуже повільно. 

Міжнародні відносини між Україною та Іспанією було 

досліджено в роботах таких авторів, як Н. Анікєєва, М. Василенко, 

П. Демчук, Б. Война, К. Волзюк. 

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/WP_IFRI_The_2014_Review.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/WP_IFRI_The_2014_Review.pdf
mailto:5238795@stud.nau.edu.ua


СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

168 

Проте всі зазначені дослідження носять односторонній, 

вузькоспрямований характер, тобто або суто економічний, або, 

найчастіше, суто історичний. 

Діяльність України та Іспанії у сфері культурного 

співробітництва спрямовується на проведення українських 

виставок, гастролей музичних колективів, забезпечення участі 

українських художників у фестивалях, що проводяться в країні 

перебування з метою популяризації вітчизняної культури в 

Іспанії, здійснення обміну фахівцями, інформацією та досвідом у 

цих сферах. 

Головним фактором в процесі активізації відносин є 

об'єктивні умови, що склалися останнім часом після виникнення 

загальної для кожної держави актуальні питання: активного 

втручання в їх внутрішні відносини РФ. 

Після розгортання агресії в Криму та території Донбасу 

Іспанія підтримала Україну та надала фінансову та матеріальну 

підтримку — у 2014 році надала Збройним силам України 

декілька тонн допомоги (військову амуніцію) [4]. 

Так, зі своєї сторони Україна надала підтримку для Іспанії у 

часи «каталонської кризи» - скликання референдуму з питання 

незалежності іспанського регіону Каталонія в жовтні минулого 

року. Напевне це можна назвати точкою відліку дотримання 

Іспанією досить суворої позиції у відношенні до Росії. 

Вона звинуватила останню в підтримці сепаратистів, а 

також у втручанні в каталонські події. Звіт іспанської розвідки, 

котрий було опубліковано в кінці травня, наведено аргументи та 

докази стосовно направлення російськими безпековими 

державними структурами діяльності активістів, які висвітлювали 

в мас-медіа хід подій в Каталонії [3]. 

В першу чергу мається на увазі поширення в мережі 

інтернет з серверів, котрі було розташовано на російській 

території, публікацій, й складалися з дезінформації стосовно 

діяльності іспанського уряду, і стали фактором збільшення 

антиіспанських настроїв в самій Каталонії та у світі в цілому. 
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У звіті підкреслюється, що ця діяльність стала причиною 

дестабілізації країни та завдала істотних збитків деяким 

іспанським підприємствам і урядовим установам в самій Іспанії та 

за її межами, саме вони стали об'єктами масових кібератак. 

Основним нормативно-правовим актом, що регулює 

україно-іспанські відносини в зазначеній сфері, є Угода стосовно 

економічного та промислового співробітництва Іспанії та 

України, що була прийнята 7 жовтня 1996 року та набрала 

чинності 12 квітня 2000 року. Відповідно до цієї Угоди Сторони 

беруть на себе наступні зобов’язання: 

- заохочувати співробітництво на засадах рівноправності та 

взаємної вигоди в галузях економіки й промисловості; 

- сприяти розвитку економічного співробітництва стосовно 

обох країн, з метою набуття більшої економічної інтенсивності та 

різноманітності; 

- заохочувати та сприяти налагодженню партнерських 

відносин між фізичними особами, фірмами та організаціями 

кожної з країн відповідно до їх чинного законодавства та 

положень [1]. 

Найефективніша співпраця може скластися в галузях: 

- дослідження секторів економіки та виокремлення 

можливостей економічного й підприємницького співробітництва 

без шкоди для міжнародних зобов'язань, які взяла на себе кожна 

зі сторін; 

- визначення, вивчення та процес пошуку шляхів до 

вирішення економічних та підприємницьких проблем, котрі 

можуть з'являтися у двосторонніх відносинах у різних секторах 

діяльності, сільському господарстві, промисловості й сфері 

обслуговування; 

- визначення вектору можливих інвестиційних проектів; 

- консультації та співробітництво з питань захисту прав 

власності, патентів, авторських прав в рамках чинного в обох 

країнах законодавства; 
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Отже, згідно з угодою, основними напрямками 

економічного й промислового співробітництва між Україною та 

Іспанією є : 

- промисловість, будівництво, природні ресурси, 

інвестиційні проекти; 

- розв'язання питань економічного і підприємницького 

характеру, які можуть виникнути в процесі двостороннього 

економічного співробітництва; 

- обмін інформацією між економічними установами [3]. 

Угодою встановлено необхідність створення спеціальної 

Змішаної комісії з економічного та промислового 

співробітництва. 

Таким чином, практичне втілення Угоди економічного й 

промислового співробітництва має велике значення. Можна 

зробити висновок, що вказані відносини розвиваються та мають 

майбутнє. 

Разом з тим, чинна нормативно-правова база у сфері 

економічної співпраці не є досконалою. Так, істотним недоліком 

є відсутність Угоди про уникнення подвійного оподаткування між 

Іспанією та Україною як самостійною суверенною державою. 

На даному етапі укладення цієї Угоди є одним з найбільш 

важливих і перспективних напрямів даної співпраці, оскільки це 

підкреслить суверенність і незалежність України та буде сприяти 

зміцненню україно-іспанських відносин надалі. 

Так, на даному етапі співробітництва  частку товарної 

структури українського експорту до Іспанії складають чорні 

метали, енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки, 

руди, шлаки і корисні копалини.  

Можливо у майбутній перспективі підтримка України зі 

сторони Іспанії, а також позиція щодо Росії будуть сталими навіть 

після обрання нового уряду країни. 

Отже, зараз намітилась активізація політико-

дипломатичних контактів, міжпарламентського співробітництва, 

взаємодії в гуманітарній сфері. Разом з тим, існуюча нормативно-

правова база в сфері економічної співпраці не є досконалою.  
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На даному етапі триває робота з узгодження інтересів і 

вирішення проблем, що гальмують подальший розвиток відносин 

між двома країнами. 
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ПАНДЕМІЯ COVID-19 В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ: НИНІ ТА ЩО БУДЕ ЗАВТРА  

 

70-і роки ХХ століття позначилися різким зростанням 

глобальних загроз. До традиційних проблем війни та миру 

додалась проблема ядерної зброї, що довгий час залишалась в 

топі страхів населення планети. Тривали заходи щодо уникнення 

Третьої світової, що могла би стати кінцем історії людства, 
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будувалися бомбосховища, підписувалися міжнародні договори 

про скорочення та нерозповсюдження ядерної зброї. 

Згодом до списку глобальних викликів додалися проблема 

екології, перенаселення, інформаційного розриву, тероризму, 

масової міграції, кібератак. Нині ж виникла нова загроза, що за 

кілька місяців зруйнувала прогрес десятиліть, похитнула світову 

економіку і змусила адаптуватися до нового стилю життя все 

населення плпнети – пандемія Covid-19. 

Уряди у всьому світі розробляють плани та стратегії, за 

яких можливо нормально співіснувати з коронавірусом до тих 

пір, поки більша частина населення буде вакцинованою.  

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що події 

про які ми говоримо, відбуваються тут і зараз, кожного дня ми 

спостерігаємо за їх перебігом, але будь-які прогнози, щодо 

майбутнього досівідсутні. Людей стали менше турбувати 

тероризм і міграція, хоча ці загрози вкупі з кібертаками 

залишаються в лідерах. Зміна клімату й поширення інфекційних 

захворювань розглядаються як основні загрози переважною 

більшістю людей. 

Зазвичай наука відстає від сьогодення, описуючи не ті 

проблем, що тривають, а ті – що  підійшли до завершення. Маючи 

фінальну точку, значно простіше відслідкувати всі процеси, 

визначати причинно-наслідкові зв’язки  та надавати 

рекомендації. 

Майбутня рецесія може обернутися масовою 

перестановкою «правил гри» як на політичному, так і на 

економічному просторі. А, нинішній шок може перетворитися на 

загальну кризу двадцять першого століття. [1; 30] 

Досить серйозних фіскальних дисбалансів та боргових 

проблем зазнали економіки передових країн. [8; 97] 

Демократії довелося стикатися з внутрішніми 

невдоволеннями через збільшення нерівності та економічної 

стагнації. Натомість під час підйому з’являється авторитаризм. 

Зокрема, поширюються потенційні автократи, які виходять із 

демократичних систем. Окрім серйозного економічного спаду, у 
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країнах фактично спостерігається політична нестабільність. Не 

дивно, що лідери країн заявляють про більш широкі 

повноваження –  офіційно їх називають «надзвичайними 

повноваженнями» –  з невеликою кількістю запобіжних заходів 

для запобігання зловживанням. [21] 

У зв'язку з відступом демократії також зростає недовіра до 

міжнародних інституцій, які були опорою ліберально-

демократичного ладу. Крім того, невирішені збройні конфлікти, 

значна частина яких знаходиться в Середземноморському регіоні, 

мають глобальний вплив на світову політику. Відповідно 

військові витрати зростають роками. Після Другої світової війни 

ліберальний порядок, здається, переживає кризу. Всі перелічені 

вище фактори, які були пов'язані із загальною кризою XVII 

століття, формуються і в наш час. У цій перспективі фінансову 

кризу 2008 року, кризу суверенних боргів 2011 року та рецесію 

Covid– 19 можна розглядати, як частини «загальної кризи», яка є 

не підсумовуванням незалежних короткострокових потрясінь, а 

скоріше тривалим рухом. [28; 219] 

Досить обережно країни повертаюсться до соціально-

економічної діяльності, адже вона зазнала значних змін та 

трансформацій за останній час. На сьогодні деякі міжнародні 

організації опублікували прогнози щодо економічного спаду, 

який набуває сили.  

МВФ передбачає, що глобальна економіка різко 

скоротиться на 3% у цьому році, але результат може бути навіть 

гіршим. [2]  

СОТ оцінює торгові втрати від 13% (оптимістичний 

сценарій) до 32% або навіть більше (найгірший сценарій)  [1; 18].  

ЮНКТАД передбачав, що прямі інвестиції 

транснаціональних корпорацій зменшаться на 30– 40% протягом 

2020– 2021 рр. [3; 70] 

 За дуже короткий проміжок часу країни, що розвиваються 

пережили найбільший зколи– небудь зафіксованих відтік 

капіталу. [4; 391] 
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Нині всі уряди зосереджені головним чином на внутрішніх 

справах та розробляють пакети законів, щоб обмежити вплив 

пандемії. Регіональні та міжнародні організації також посилюють 

свою підтримку за допомогою додаткових фондів та інших 

заходів. Однак, у такому випадку нетрадиційної монетарної 

політики та експансивних фіскальних стимулів на національній 

або регіональній основі може бути недостатньо.  

Пожвавити систему Організації Об'єднаних Націй, зокрема 

щодо її ролі у світі, міжнародній безпеці та підтримці миру. 

Найскладнішим завданням було би реформування Ради безпеки 

ООН. Існує потреба зробити Раду більш наочною для сучасних 

глобальних балансів влади і тим самим дати їй можливість 

ефективно протистояти збройним конфліктам у всьому світі. 

Гуманітарні трагедії невирішених конфліктів у Сирії, Ємені та 

Лівії означають нагальну необхідність відкриття діалогу з метою 

реформування Ради безпеки. [5; 693] 

У світлі передбачуваного колапсу торгових зв’язків та 

глобальних ланцюжків створення вартості, СОТ має отримати 

важливе місце в системі міжнародних відносин. [6; 71] 

Недавні дослідження показали, що система врегулювання 

суперечок СОТ виявилася успішною не тільки для скаржників, 

але і для всіх членів, яким надали доступ до ринку. Очікується, 

що торгові суперечки посиляться під час економічного спаду, 

отже, надзвичайно важливо мати ефективну систему, яка 

охоплює якомога більшу кількість країн. [13] 

Впровадження міжнародного контролю за цінами 

намагалися впровадити після Другої світової війни, однак у наш 

час це є ще більш нагальним за наявності зростаючого 

протекціонізму та економічної замкнутості, оскільки, як показано 

в Sacks O’Rourke та Williamson, мінливість зменшується за 

наявності інтеграції на світовий ринок[24; 651]. 

Зокрема, що стосується цін на продовольство, переваги 

контролю над цінами перевищують витрати, як пояснюється в 

Dawe and Timmer. [9; 47] 
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Найбільш очевидно необхідним втручанням є 

переформулювання умов МВФ. Зокрема, загальновідомо, що 

триває дискусія щодо умовності МВФ та його впливу на шлях 

розвитку країн. Крім того, умови МВФ вивчались через його 

негативний вплив на соціальні витрати, а отже, на охорону 

здоров'я, освіту та права людини. [15] 

Нинішня ситуація може надати можливість для 

роззброєння. Виправданою пропозицією може бути екстрений 

викуп у формі глобального надзвичайного фонду, створеного для 

фінансування загального викупу звичайної зброї та стрілецької 

зброї. Цей фонд купував би звичайну зброю та легку стрілецьку 

зброю у урядів, імовірно, країн, що розвиваються, та найменш 

розвинених країн, щоб врешті знищити їх. Цей загальний 

глобальний викуп зброї може бути створений за допомогою 

багатосторонньої угоди і врешті– решт керуватися спеціальним 

агентством або комісією ООН Мета була би подвійною: з одного 

боку, роззброєння є суспільним благом, а з іншого, країни можуть 

отримати вигоду від додаткової ліквідності. [11; 214]  

Примусові повноваження не відповідали б духу такої 

угоди. Більше того, це також обмежує суверенітет країн. Можна 

поставити під сумнів фактичні переваги загального глобального 

викупу, стверджуючи, що військові витрати та придбання зброї 

для багатьох країн невеликі. [12] 

Ця сума значно перевищує глобальний план гуманітарного 

реагування, складений Генеральним секретарем ООН Антоніо 

Гутеррішем для найбідніших країн світу кілька днів тому. [5; 693] 

Загальна криза XVII століття була довгим періодом рецесії, 

яка врешті– решт змінила світ, що обійшлось людству в 

величезний кошт. обов’язковою для політиків на сьогодні 

повинна метауникнення «загальної кризи двадцять першого 

століття».  

Нинішня ситуація є непередбачуваним шоком, який 

підкреслює необхідність реформ у глобальній системі. І все ж, 

незважаючи на настільки песимістичний висновок, 

представляється вкрай необхідним продовжити системні 
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дослідження глобальних загроз розвитку цивілізації в XXI 

столітті. На порядку денному повинно бути співробітництво з 

метою запобігання повторному зростанню існуючих збройних 

конфліктів, а політична координація між демократіями повинна 

бути посилена, щоб підтримати глобальну систему.  
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС FLIGHTRADAR24 

 
Напевно, ніхто раніше не міг навіть уявити, що колись ми 

зможемо відслідковувати повітряне судно в режимі реального 

часу просто за допомогою  мобільного телефону  або  

комп’ютера. 

Flightradar24 – це шведський інтернет-сервіс, який в режимі 

он-лайн відображає на карті інформацію про відстеження 

польотів повітряних суден, а саме: номери рейсів, пункти 

відправлення та призначення, типи літаків, місцезнаходження, 

напрямки  і швидкості. Окрім того сервіс може відображати 

mailto:51300066@stud.nau.edu.ua
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покадрові повтори попередніх треків та навіть історичні дані про 

рейси авіакомпаній в  залежності  від типу літаків, регіонів  або 

аеропортів[1]. 

Сервіс об'єднує дані з декількох джерел, але за межами 

США в основному з краудсорсінгового збору інформації 

добровольцями з приймачами ADS-B і зі супутникових 

приймачів ADS-B.  

Варто зазначити, що ADS-B – це технологія автоматичного 

спостереження, коли  повітряне судно  визначає своє 

місцеположення через супутникову систему навігації, після чого 

поширює його за допомогою бортового відповідача. Дану 

інформацію можуть отримувати як наземні станції, зокрема 

органи управління повітряним рухом, так і інші повітряні судна.  

Технологія  ADS-B складається з двох різних сервісів:  

"ADS-B Out" двічі в секунду через бортовий передавач 

поширює інформацію про пізнавальний індекс, точні 

координати, висоту та швидкість повітряного судна, а також іншу 

інформацію з бортових систем повітряного судна.  

"ADS-B In" приймає інформацію з каналів польотно-

інформаційного сервісу  FIS-B, а також інші дані ADS-B, такі як 

пряме спілкування з повітряними суднами,  які перебувають 

поблизу. [2] 

Сьогодні більша частина Європи та Північної Америки має 

покриття  MLAT на висоті понад 3000 - 10000 футів. Також таке 

ж покриття є в: Мексиці, Бразилії, Південній Африці, Індії, Китаї, 

Японії, Тайвані, Таїланді, Малайзії, Індонезії, Австралії та Нової 

Зеландії. Сервіс Flightradar24 продовжує додавати нові покриття 

MLAT в інших країнах.  

Можна сказати , що Flightradar24 приймає сигнали від 

повітряних суден онлайн, перетворює їх у графічний формат  і 

надає користувачам повну інформацію про авіа-перевезення в 

світі, використовуються дані з систем спостереження ADS-B.  

Треба зазначити, системи ADS-B в основному 

використовуються в комерційних пасажирських літаках з 

кількістю посадкових місць більше 100. Все більша кількість 

літаків, включаючи  типи літаків малої авіації, отримують 

транспондери ADS-B. Зазвичай це  моделі Airbus , такі як: A300, 
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A310, A318; Antonov Ан-148 і Ан-158; Boeing 737, 747, 757, 767, 

777, 787;  Bombardier CRJ-900 (most new deliveries), Bombardier 

CS100 і CS300 та інші [3]. 

Моделі літаків, які зазвичай не оснащені транспондерами  

ADS-B і які неможливо відстежити за допомогою сервісу 

Flightradar24, це: Antonov An-124, Boeing 707, 717, 727, 737-200, 

747-100, 747-200, 747SP. Більшість вертольотів, більшість бізнес-

джетів та військових літаків також не мають транспордерів [3] 

В сервісі Flightradar24 усі основні аеропорти позначені 

синім  кольором, а покриття та видимість повітряного судна (ПС) 

залежать від багатьох параметрів, включаючи: тип ПС, тип  

транспондера, висоту  та місцевість, тому покриття може бути 

різним для різних ПС, навіть в одному і тому ж регіоні.  

До прикладу, режимі он-лайн на мапі  Німеччини з 

кількістю повітряних суден, що виконують рейси в повітряному 

просторі країни, мапа  має:  жовтим кольором – повітряне судно, 

синім – аеропорти. Також, наведена  інформація про конкретний 

рейс буде доступна після натискання на знак повітряного судна 

чи аеропорту.  

У висновку можемо зазначити, що інформаційний сервіс 

Flightradar24 за допомогою автоматичної технології 

спостереження  ADS-B дає можливість відстежити траєкторію 

руху повітряного судна у режимі он-лайн. Особливу увагу 

міжнародного співтовариства веб-ресурс отримав в квітні 2010 

році під час виверження вулкана в Ісландії, коли більшість 

міжнародних засобів масової інформації (в тому числі CNN і 

BBC) використовували сайт для описання ситуації в небі над 

Європою.  
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Міжнародні конфлікти стали одним з провідних факторів 

нестабільності в світовій політиці.  Вони все частіше стають 

ознакою наростаючого хаосу в міжнародних відносинах, а їх 

кількість у всьому світі неухильно зростає. 

  При цьому відбувається безперервна еволюція конфліктів, 

в ході якої їх внутрішня структура ускладнюється і виникають 

нові форми, такі як: цивілізаційні, етнополітичні, етноконфесійні 

конфлікти, на які традиційні інструменти політичного 

регулювання мало впливають.  Крім того, сучасні конфлікти 

стають точкою перетину інтересів найбільших світових акторів, 

в тому числі  і США.  [1, с.22] 

Сполучені Штати Америки залишаються головною 

державою-розповсюджувачем ідей про демократичний устрій, 

про захист прав і свобод громадян, про громадянське суспільство, 

про закон як найвищу цінність для всіх.  І під цією егідою США 

часто виступають в ролі прямих посередників в процесі 

вирішення ряду міжнародних конфліктів.  Навіть в моменти, коли 

національні інтереси Сполучених Штатів спрямовані на 

підтримку однієї зі сторін, вони намагаються показати, що 

підтримують обидві сторони конфлікту, щоб бути в партнерстві 

з усіма, отримати визнання з боку всіх і зберегти статус провідної 

держави у світі. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flightradar24
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Тому, можна сказати, що опис, характеристика і оцінка 

теоретичних моделей політичної конфліктології в США і їх 

застосування в рамках практичної політичної конфліктології, 

безпосередньо пов'язаної із зовнішньополітичною діяльністю, 

мають велике значення не тільки для цієї країни, а й для всієї 

системи міжнародних відносин в цілому. 

Розглядаючи самі американські моделі управління 

міжнародними конфліктами, варто виділити дві основні, які 

прямо протилежні одна одній за змістом.  Більш того, слід 

зазначити, що автори цих моделей не тільки впливали, але часто 

навіть формували зовнішню політику США.  Тому можемо з 

упевненістю зазначати, що саме ці моделі стали одними з тих, які 

вплинули не тільки на зовнішню політику США, але і на 

відносини між країнами на міжнародній арені [2]. 

Переговорні і примусові моделі вирішення конфліктних 

ситуацій, що використовуються американськими теоретиками і 

практиками, безпосередньо пов'язані із зовнішньополітичною 

діяльністю і складають основу зовнішньої політики США. 

Модель переговорів, розроблена Анатолем Рапопортом, 

Роджером Фішером, Вільямом Юрі та іншими, спрямована на 

мирне вирішення міжнародних конфліктів. Сторони конфлікту 

повинні намагатися шукати можливості поважати свої інтереси і, 

при необхідності, бути готовими до певних компромісів, які не 

порушують їх основні інтереси, але в той же час уникають 

протилежних позицій, що провокує ескалацію конфлікту. Модель 

робить упор на еквівалентність та рівність конфліктуючих країн 

і доводить їх до статусу партнерів.  [3, с.9] 

Примусова модель, найбільш типовим представником якої 

є економіст Томас Шеллінг, навпаки, зосереджує зусилля не на 

пошуку компромісу, а на відстоюванні своєї позиції і виборі 

поведінки, яка забезпечить перемогу.  Не можна сказати, що 

примусова модель повністю виключає компроміс як інструмент 

вирішення конфлікту, але розуміє його особливим чином - або 

проводити військові операції таким чином, щоб мінімізувати 

збитки, або стримувати ворога погрозою війни.  [4, с.18] 
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Не варто також забувати і про приналежність США до 

однієї з чотирьох домінуючих культурно-цивілізаційних моделей 

вирішення конфліктів. Англосаксонська модель реалізується в 

політиці держави у вигляді проведення спеціальних 

психологічних операцій, в яких застосування збройної сили 

розглядається в якості прямого відношення до технологій 

інформаційно-психологічного управління масовою свідомістю 

населення в зонах міжнародних конфліктів.  

Тобто, по суті, це та сама примусова модель, але в більш 

сучасній та «лояльній» інтерпретації. В основі англо-саксонської 

моделі лежить укорінена в свідомості  молода ідеологія і 

світогляд протестантизму: все три основні американські 

ідеологічні концепції-«експорт демократії», «силове 

умиротворення» і «оксамитові революції» - по суті,є переробкою 

і розвитком основних норм протестантського світогляду.Як 

приклад - військові компанії США і НАТО в Іраку і Афганістані, 

на Балканах відіграють технології інформаційно-психологічного 

впливу і управління.[5, c.14] 

Сьогодні врегулювання багатьох міжнародних конфліктів, 

дійсно, відбувається під егідою США.  Але, незважаючи на це, 

американській владі все ж слід оновити існуючі моделі і 

розробити більш сучасну схему впливу на подібні ситуації.  

Діяльність США з приводу «силового умиротворення» і 

«примусу до демократії» в різних регіонах світу не тільки не 

усуває першопричини виникнення та протікання там конфліктів, 

але ,в багатьох випадках, навіть призводить до їх ескалації та 

переходу на новий, більш масштабний, рівень. На думку деяких 

спостерігачів, США захопилися ідеєю світового панування і 

створення однополярного світу, що в останні десятиліття 

абсолютно не приховується американськими політиками. 

Останнім часом політика США щодо вирішення 

міжнародних конфліктів все частіше піддається критиці. 

Зокрема, участь США в «кольорових революціях» по всьому 

світу, підтримка опозиційних і лояльних до США організацій 

через некомерційні фонди, здійснення державних переворотів.  
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Яскравим прикладом такої «самостійної політики» 

держави є її повне відчуження від діяльності інших членів ООН. 

Ще  у період «холодної війни» значимість ООН полягала в 

здійсненні посередницької функції між наддержавами і 

підтримці статус-кво. В умовах постбіполярності основне 

призначення Організації бачилося в створенні більш безпечного 

світу в умовах високої конфліктності світу після закінчення 

«холодної війни».[6, c.23] 

Тепер використання силових методів стало можливим не 

тільки в разі самооборони, але і для запобігання гуманітарних 

катастроф, масових порушень прав людини, терористичних актів. 

Однак, на практиці ефективність ООН в трансформації 

світу, не співпадала з вимогами і уявленнями США.  Піддавши 

критиці Організацію, Сполучені Штати, зайняли позицію, згідно 

з якою коаліція демократичних держав також може брати участь 

в процесі трансформації світового порядку. [7, c.17] 

Таким чином, ставиться під сумнів сама суть універсальної 

міжнародної організації, а США все більше наближається до 

того, щоб проголосити себе державою, яка в майбутньому може 

стати світовим лідером. І допомогою в цьому стане самостійне 

розв'язання низки міжнародних конфліктів. До того ж, 

керівництво США постійно наголошує на тому, що захист 

національних інтересів не вимагає збереження механізму ООН. 

На думку більшості сучасних політологів, зовнішня 

політика США зараз спирається в основному на силові рішення в 

силу відчуття власної військової переваги і нехтування 

інтересами інших країн і страждає від низького професіоналізму 

дипломатів вищої ланки. 

Американський вчений Девід Каллахан закликає 

Сполучені Штати переглянути існуючі моделі управління 

міжнародними конфліктами і розробити загальні керівні 

принципи, на основі яких Сполучені Штати займуть певну 

позицію і зроблять корисний внесок в процес їх вирішення.   

За його словами, конфлікти в сучасному світі носять 

переважно територіальний характер, а в основі територіальних 
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конфліктів лежать два взаємовиключних принципа міжнародного 

права - принцип територіальної цілісності і право народів на 

самовизначення. А нехтування правом народів на 

самовизначення та територіальною цілісністю держав може 

привести до нескінченного хаосу в світі.  [8, с.37] 

Висновки.  Сучасні конфлікти вимагають від світової 

спільноти не тільки пошуку нових підходів і способів впливу на 

них, а й формування нових парадигм управління ними.  Такими 

парадигмами сьогодні можуть бути тільки концепції і моделі 

управління конфліктами з використанням технологій 

інформаційного та психологічного впливу, засновані на 

культурних і цивілізаційних традиціях. 

США, як і раніше, є єдиною наддержавою, яка істотно 

лідирує по всьому сукупному силовому потенціалу та може бути 

тією державою, що стане рушієм позитивних змін у світі. Для 

цього лише потрібно напрвити потенціал не на становлення 

власного лідерства на міжнародній арені, а на реальному 

вирішенні як існуючих, так і наростаючих міжнародних 

конфліктів. 

 

Список використаних джерел: 

1 Кременюк В.А.  Сучасний міжнародний конфлікт: 

проблеми управління.  Міжнародні процеси. 2008. – 224 с.  

2. Шеллінг,Томас Навколо світу. Енциклопедія. Загальна 

наукова 

енциклопедія.:http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ek

onomika_i_pravo/ShellingTomas.html 

3. Фішер.Р. Шлях до угоди або переговорів без поразки. 

1992. М: Наука -158 с. 

4. Шеллінг Т. Стратегія конфлікту.  Данилова, ред.  Ю.  

Кузнєцова, К. Сонна.  М.: Іризен (серія "Міжнародні відносини"), 

2007 -366 с. 

5.Друковане В. О., Маникін А. С. Історія зовнішньої 

політики США.  М .: Міжнародні відносини. 2012. – 680 с. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/Shelling%20Tomas.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/Shelling%20Tomas.html


СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

186 

6. Бжезинський З.  Ще один шанс.  Три президенти і криза 

американської супердержави.  2007. – 176 с.  

7. Миронов С.М.  Доповідь на 1-й міжнародній конференції 

«Інформаційні війни в сучасному світі». Інформаційні війни в 

сучасному світі.  Збірник статей. 2008. – 292 с.  

8. Каллахан Д. Немовні війни: американська влада та 

етнічний конфлікт 1998. – 237 с. 

 

 

УДК: 327

 
Цибенко Д.О. 

Студент 4го курсу, спеціальність “Міжнародна 

Інформація”, Національний Авіаційний Університет, м. Київ 

Науковий керівник Дерев'янко І.П. к.і.н., доц. 

 

 
INFORMATION WARFARE IN THE CURRENT 

ENVIRONMENT 

 

In the present time, a process of an up-to-date rethinking of the 

formed image of information as well as the essence of information 

warfare, its goals and methods is underway. This is particularly 

important for the development of a new approach to the understanding 

of the general link between phenomena and real-life crises in the 

development of more constructive interactions across the human 

community and the provision of information security at all levels and 

for all actors. 

The topic of the research is topical because the globalized world 

is characterized by information wars, the main purpose of which is to 

manipulate public knowledge, That is, a permanent change in the mass 

consciousness of the phenomenon, when, while maintaining identical 

external features, the phenomenon acquires a destructive sense or is 

associated with it. 
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The notion of information warfare is one of the most popular 

ones today, especially because humanity is living in the so-called 

information age. The notion of "information warfare" was introduced 

into the scientific community by the American researcher M. 

McLuhan who voiced the thesis "Truly total warfare is war by means 

of information" [1]. As early as 30 years ago he said that at the present 

stage economic ties and relations are increasingly taking the form of 

an exchange of knowledge rather than an exchange of goods. And 

mass communication tools are the new "natural resources" that 

increase the wealth of society. So, the struggle for capital and 

commodity space is of secondary importance, and the main thing now 

is access to information resources, knowledge, which leads to the fact 

that wars are fought more in the information space and with the help 

of information warfare.  

Information warfare is now regarded by the leaders of the 

world's leading powers as an effective and versatile means of 

achieving foreign policy objectives and influencing enemy knowledge 

and belief systems. The objects of influence are: the knowledge, will 

and perceptions of the adversary's population, especially during 

elections, national referendums and crisis situations; Decision-making 

systems in the political, economic, social, scientific and technological 

spheres, in the sphere of security and defense; information 

infrastructure of the adversary's country. The subjects are foreign 

political institutions and special services of other states, information 

and propaganda structures [2]. 

The main communication channels used in information warfare 

are: mass media, mass communications and computer networks, inter-

communication channels, specialized professional publications and 

the Internet. A striking example of success in information warfare is 

the victory of the West and, above all, the USA in the Cold War and, 

as a result, the collapse of the world socialist system and the collapse 

of the USSR. 

There are six types of information and psychological influence: 

disinformation, lobbying, manipulation, propaganda, crisis 
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management and blackmail. All of the complex operations of 

information warfare are a combination of these elements2. 

The characteristics of modern information warfare are: 

- Massive cyber attacks; 

- Widespread use of social media in information warfare; 

- A one-time mass release of information through media outlets 

in different countries; 

- Increasing the role of different psychological techniques in 

information warfare 

Information warfare is a form of information warfare between 

different actors (states, non-conflict, economic and other structures), 

which involves a set of actions to harm the information sphere of a 

competitor and to protect one's own information sphere, the 

competitor and the protection of one's own information security [3]. 

The main objective of information warfare between states is to 

exert an indirect negative rudimentary influence on the political 

capacity of the state by weakening its real and potential capacity to 

ensure its own security, creating difficulties in its internal 

development and in carrying out vigorous foreign activities, as well as 

in maintaining international ties, To challenge the political image, i.e. 

to weaken the ruling elite, the socio-political regime it has established 

or even to encourage the latter's removal from power. 

The phenomenon of information warfare emerged at a certain 

stage of human development and became possible due to low factors 

and conditions, including the development of technical means of mass 

information dissemination, Formation of a global information space, 

changes in the living conditions of society associated with an 

increased role and importance of public opinion in political processes. 

 

References: 

1. What is information warfare [electronic resource]. - Access 

mode : my. elvisti. com/sergandr/iv. html.  

2. Petrik V. The essence of information security of the state, the 

society and the person [Electronic resource] / Valentin Petrik. - Mode 

of access : ww. justinian. com. ua/article. php.  



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

189 

3. Petrik V. The essence of information security of the state, the 

society and the individual... 

4. O. Marunenko. External and internal information wars in 

Ukrainian media space / Oleksandr Marunenko // Education of the 

region. Politology, psychology, communications. Ukrainian Scientific 

Journal. - — 2011. - — № 4. - — С. 92. 

 

 

УДК: 327 

 Чабан Д. В.,  

(здобувач ВО 5 курсу, спеціальність «Зовнішня політика 

та дипломатія», ЗВО, Київ), 

4569694@stud.nau.edu.ua 

Науковий керівник: д-р. іст. наук, проф. кафедри 

міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 

Троян С. С. 

 

ТУРЕЧЧИНА ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР 

ВЕЛИКОГО БЛИЗЬКОГО СХОДУ 

 

В останні десятиліття зовнішньополітичний курс 

Республіки Туреччина зазнав очевидних змін. Традиційно 

Туреччина сприймалася в регіональних і глобальних системах 

міжнародних відносин як своєрідний «міст між Заходом і 

Сходом». Для Заходу – це, перш за все, вірний союзник в світі 

ісламу. Для арабських держав Туреччина – це держава, 

наступниця Османської імперії, здатна на рівних розмовляти з 

немусульманськими силами. 

Республіка Туреччина традиційно розглядається як один з 

лідерів на Близькому і Середньому Сході. З появою в 1990-х 

роках американської концепції Великого Близького Сходу, 

ситуація принципово не змінилася. У взаємовідносинах з 

країнами Кавказу, Центральної Азії та Північної Африки 

Туреччина досить швидко заявила про свої претензії на 

лідируючі позиції, підкріплюючи їх традиційним зв’язком між 
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Заходом і Сходом (тільки в більш розширеному масштабі). Зміни 

у внутрішньополітичному житті Туреччини, затвердження 

концепції неоосманізму підштовхнули Туреччину в прагненні 

зміцнити позиції лідера в регіоні. На даний момент 

спостерігаються очевидні трансформації ролі і положення 

Туреччини на Великому Близькому Сході, пов'язані як з 

причинами геополітичного характеру, так і зі специфікою 

правлячого режиму в країні.[1], [3] 

Початок ХХІ століття став поворотним моментом у 

розвитку Туреччини, що, безумовно, знайшло відображення у 

зміні пріоритетів її зовнішньополітичного розвитку. Значні 

успіхи турецької економіки останніх десятиліть дозволили 

говорити керівникам країни про можливе перетворення її до 2023 

р. в провідну світову економіку. Трансформації в житті країни 

пов’язані з приходом до влади ісламської «Партії справедливості 

і розвитку» (ПСР). Перш за все ПСР прагне визначити більш 

самостійний шлях розвитку для Туреччини і необхідність пошуку 

нової концепції зовнішньої політики. Розширення сфер впливу 

стало одним з її основних принципів.[4], [6] 

Хотілося б звернути увагу на енергетичний чинник, який з 

цілком об'єктивних причин традиційно щодо Туреччини 

розглядається як фактор посилення впливу держави в регіоні. По-

перше, економіка Туреччина росте досить великими темпами 

навіть для сучасної економічної ситуації, ступінь же 

енергозалежності її високий – 90 %. При цьому Туреччина є 

своєрідним транзитним мостом для енергоресурсів з Центральної 

Азії і Перської затоки в країни Європи, хоча і далеко не єдиним. 

Протягом декількох десятиліть влада Туреччини докладає 

чималих зусиль для збільшення своїх транзитних можливостей. 

Спільні турецько-європейські проекти дозволили запустити 

нафтопровід Баку – Тбілісі – Джейхан, Південно-Кавказький 

газопровід; газопровід Турецький потік, відкриття якого 

відбулося 8 січня 2020 р.; були й нереалізовані проекти Набукко 

та Південний потік. Усе це наочно свідчить про можливість 

Туреччини претендувати на лідируючі позиції в нафтогазовому 
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транзиті. Зацікавленість Туркменії, Казахстану, Азербайджану в 

розвитку енергетичного співробітництва з Європою, потенційні 

можливості та певна зацікавленість нафтовидобувних держав 

Перської затоки явно сприяють цьому. З огляду на відзначене, 

перспективи лідерства Туреччини в цій сфері відносин 

очевидні.[2], [5], [7] 

Туреччина, таким чином, стає сильним геополітичним 

гравцем, безпосередньо пов’язаним з найважливішими 

маршрутами поставок нафти і газу на європейський та інші 

енергетичні ринки. Анкара вельми успішно втілює політику 

балансування між ринками-споживачами енергоресурсів і 

країнами-експортерами, отримуючи для себе суттєві вигоди і 

можливість посилення своєї позиції не тільки в сфері енергетики 

й економіки, а й у зовнішній політиці. 

Таким чином, можна стверджувати, що Туреччини є 

реальними кандидатом на лідерство на консолідованому просторі 

Великого Близького Сходу. Підставами для такого прогнозу 

служать: 

• сталий соціально-економічний розвиток країни зі 

стабільно високими показниками економічного зростання; 

• динамічна зовнішня політика, яка дозволила Туреччині 

вийти на новий рівень впливу, як у регіональних, так і в світових 

справах. При цьому перспективним виглядає обраний урядом 

Р. Ердогана курс на регіональне лідерство замість однозначної 

підтримки прозахідного курсу; 

• перегляд ряду базових принципів кемалізму, що дратує 

значну частину суспільства, посилення ролі релігійних цінностей 

при відсутності програми перетворення Туреччини в ісламську 

республіку; 

• прогресивні погляди країни, яких потребує Близький 

Схід, і які вже практикує Захід. 

Турецьке керівництво робить ставку на поширення в зоні 

своїх регіональних інтересів сучасної «турецької моделі» 

політичного устрою – поєднання світської демократії з 

правлінням «народної» ісламської партії і обмеженням впливу 
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армії. Цьому має слугувати зовнішньополітична лінія на 

підтримку балансу між курсом на регіональне лідерство, 

збереженням добрих відносин з усіма сусідами і вірністю 

«блоковим» зобов’язанням перед НАТО. 
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СОЦІАЛЬНА ПЛАТФОРМА TWITTER ЯК 

ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

 

Сучасне інформаційне суспільство знаходиться в 

активному інформаційному розвитку, що сприяє швидкій 

глобалізації та прибирає міждержавні та національні кордони. А 

інформація стає важливим ресурсом держави, поряд з 

економічними, політичними, а її вдале використання дає більші 

можливості та переваги над ворогами. Інформація може 

виступати інструментом геополітичних відносин та засобом 

ведення війни, формуючи війни нового типу – інформаційні. 

Концепція інформаційної війни базується на тому, що 

інформація та інформаційні технології мають дуже важливе 

значення як для національної безпеки в цілому, так і для 

військових дій безпосередньо. Вона є важливим доповненням 

звичайної ― фізичної війни. [2] 

Характер впливів на інформаційний простір, тобто на 

процеси отримання, опрацювання, збереження й поширення 

інформації будь-якого виду, визначає три форми інформаційних 

воєн: 

• вплив на тип повідомлень, механізми їх розповсюдження, 

зберігання, опрацювання даних тощо; 

• блокування повідомлень; 

• вплив на зміст повідомлень [7] 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 

соціальних технологій та мережі Інтернет, відкриває широкі 

можливості для впливу на народи та владу, маніпулювання 

свідомістю та поведінкою людей навіть на віддалених просторах. 

Соціальні мережі, в свою чергу стали популярним інструментом 

mailto:4620757@stud.nau.edu.ua
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інформаційних війн завдяки наступним характеристикам: 

відкритість, всеосяжність, простота використання, зручність 

інтерфейсу та легкий доступ. Найяскравішим прикладом такої 

мережі/платформи, на мою думку, є Twitter. Ця платформа 

активно використовується в поширенні пропагандистських 

повідомлень, діяльності терористичних груп та ботів. 

Оскільки Twitter API(прикладний програмний інтерфейс, 

спосіб комунікації між різними програмами) відкритий для всіх, 

«Twitter-ботом» може стати будь-хто, тож існує ймовірність 

використання цієї платформи в неправомірних цілях. Також ними 

користуються задля політичної першості. 

Хоча боти та інші засоби пропаганди в кожній країні 

застосовуються по-різному, залежно від внутрішньополітичної 

ситуації, зовнішніх чинників, особливостей політичного 

контексту, спостерігаються й певні тренди. Наприклад, у кожній 

країні громадські об'єднання змушені докладати величезних 

зусиль, аби захиститися від несправедливих інформаційних атак. 

Що ж до авторитарних країн, тут соціальні мережі - одна з 

основних арен, за які бореться влада під час політичних криз. [6] 

Використання інформації в глобальному інформаційному 

просторі не завжди сприяє національним інтересам, нещодавно 

американські науковці довели, що Росія використовувала цілу 

армію «ботів» і «тролів» у Twitter, щоб вплинути на результат 

президентських виборів в США, та референдуму щодо виходу 

Британії з ЄС. 

Як заявили представники Twitter, ведення всіх цих 

пропагандистських акаунтів здійснювалося з офісів «Агентства 

інтернет-досліджень» у Санкт-Петербурзі, яке, на думку 

багатьох, служить штаб-квартирою для російської армії тролів. 

[1] 

А в Туреччині, після низки антикорупційних протестів та 

великої кількості критичних висвітлень у міжнародних ЗМІ, уряд 

найняв тисячі професійних тролів, намагаючись створити армію 

в соціальних медіа. У Венесуелі влада використовує провладні 

боти Twitter для маніпулювання одним з небагатьох джерел 
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новин, які ще не контролюються державою; фальшиві 

підписники президента Венесуели Ніколаса Мадуро у Твіттері 

були настільки лояльними, що він став третьою за кількістю 

ретвітів публічною фігурою у світі, поступившись лише королю 

Саудівської Аравії та папі       Римському. [8] 

Наступним прикладом є проведення незаконного 

референдуму щодо приєднання півострову Крим до території 

Росії. Російська сторона робила все можливе для того, щоб 

показати на весь світ, бажання кримчан приєднатися до Росії та 

бути росіянами. Після цього такий самий прийом провели по 

відношенню до Донбасу. Facebook, Twitter та інші соціальні 

мережі вибухали від постів та коментарів російських ботів на 

захист ідеї референдуму, та поширення думки про відсутність 

єдності в Україні.  

Також, вдалим прикладом сучасного конфлікту з активним 

використанням засобів публічної та цифрової дипломатії, 

зокрема соціальних мереж є конфлікт між політично-військовою 

організацією ХАМАС та Ізраїлем. Під час спалаху в Газі 2014 

року, конкуруючі хештеги двох сторін, #GazaUnderAttack і 

#IsraelUnderFire, набрали близько 5 мільйонів 

використання. Сторінка Вікіпедії про конфлікт була змінена та 

повторно відредагована понад 7000 разів. [8] Соціальні мережі, в 

особливості Twitter, використовувалися також в операціях 

«Хмарний стовп» 2012 року та «Захисна стіна». 

Запис відео та фотографування атак може бути важливим 

аспектом інформаційної війни, як вид психологічної операції та 

пропаганди. Наприклад, міністерство оборони Азербайджану 

щодня видавало новини в Twitter і Telegram, де були відеоролики 

з безпілотниками, які нібито демонстрували ракетні атаки та 

удари безпілотників-камікадзе по вірменських силах. Обидві 

сторони прагнули задокументувати розбиті уламки безпілотних 

літальних апаратів як спосіб звинуватити свого опонента у 

військових злочинах або націлюванні на мирне населення. [3] 

Сьогодні, поряд з «ботами», «тролями» в соціальних 

мережах, на перше місце виходить нове явище — меметічна 
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зброя, або ж меметічні війни в цілому. Ця технологія реалізується 

в режимі реального часу. Меметічна зброя — зброя, що 

використовує соціальні мережі, мобільний зв’язок, флешмоби, 

блоги, Twitter-середу і т. д. для створення і розповсюдження 

мемів. Мем –це одиниця культурної інформації, що несе в собі 

певні ідеї, вірування, поведінкові шаблони, тощо. Це можуть бути 

картинки, фото та відео. 

Такий вид війни в соціальних мережах сьогодні діє досить 

ефективно. За допомогою меметічної зброї, організатори цих 

процесів домагаються колосальних результатів, які виражаються 

в зміні політичних режимів, в зміні поглядів. Меметічна війна 

також може розглядатися як цифрова версія психологічної війни, 

більш відомої як пропаганда. [4] 

Зазначимо, що відкритість Твітеру, та його певні 

властивості, зробили його ідеальним місцем неправомірної та 

незаконної діяльності. Така кількість інформаційних атак, 

кіберзлочинність значно занепокоює світове співтовариство, 

зокрема, дослідники з Університету Кардіффа («Cardiff 

University» – один із провідних університетів Великої Британії) 

продемонстрували здатність сервісу Twitter прогнозувати масові 

акції та інші події значно швидше (до однієї години), аніж 

поліція. 

Для цього дослідники вивчили інформацію про 

заворушення в Лондоні 2011 року та створили технічні 

можливості автоматично сканувати платформу Twitter і 

визначати, а також прогнозувати потенційно небезпечні події. 

Їхнє програмне забезпечення може аналізувати будь-яку 

інформацію в Twitter і визначати місце найбільшого скупчення 

ймовірного виникнення заворушень.  

Для цього було проаналізовано близько 1,6 мільйона 

повідомлень у Twitter за допомогою низки спеціальних 

алгоритмів машинного навчання. Дана система враховувала час 

публікації, місце, а також сам зміст. Один з авторів дослідження, 

доктор Піт Бурнеп, вважає, що технології моніторингу Twitter 

можуть допомогти в боротьбі з майбутніми заворушеннями. [5] 
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На жаль, нові технології не завжди мають виключно 

позитивний вимір для людського прогресу. Завдяки своїм 

негативним характеристикам, соціальні мережі створюють низку 

загроз в інформаційному просторі, а питання кіберзагроз та 

кібертероризму є одним з найактуальніших серед держав. 

Історія дає нам багато прикладів, коли інформаційно-

комунікаційні технології дуже швидко перетворювалися на 

зброю та інші засоби насильства. Сьогодні, ми змушені часто 

використовувати такі терміни, як «війни нового покоління», 

«гібридна війна», «віртуальна війна», «інформаційне 

протиборство», тощо. Очевидно, що активний процес 

глобалізації інформаційно-комунікаційних технологій, в 

особливості соціальних мереж, дає можливість припустити, що в 

майбутньому буде відданий пріоритет саме інформаційним 

видам агресії. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК НЕВІД’ЄМНА 

СКЛАДОВА СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

 

Глобалізація є основною темою вивчення міжнародних 

відносин протягом останніх кількох десятиліть. Майже на всі 

аспекти сучасного суспільства та міжнародних відносин в 

цілому, це впливало в певній мірі. Більше того, глобалізація, як 
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«посилення транскордонної взаємодії та взаємозалежності між 

країнами» [1], призвела до значних змін у міжнародній системі.  

Яскравими прикладами процесу глобалізації є міжнародні 

договори, багатонаціональні корпорації та міжнародні 

організації. Багато урядів світу уклали договори чи торгову 

політику, щоб полегшити міжнародні інвестиції та торгівлю. 

Договори, угоди про вільну торгівлю, включають 

Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (НАФТА) та 

Комплексну економічну та торгову угоду (CETA). 

Багатонаціональна корпорація - це організація, яка веде 

бізнес у багатьох різних країнах. Глобалізація є причиною 

існування багатонаціонального бізнесу. Наприклад, глобалізація 

дозволяє великим корпораціям США продавати свою продукцію 

в Мексиці, Європі та Китаї. 

Дуже важливу роль у глобалізаційному процесі відігравали 

різні міжурядові організації, які набували все більшого значення. 

До епохи глобалізації держави прагнули просувати свої 

національні інтереси і турбувались більше про власну безпеку, 

ніж про глобальну. У наш час, коли проблеми стають  більш 

глобальними, держави, як окремий суб’єкт, вже не в змозі 

повноцінно захистити своїх громадян самостійно та вирішувати 

проблеми тільки власними силами, якщо вони не співпрацюють з 

іншими державами та не є членами міжнародних організацій. 

Приєднуючись до них, держави віддають частину свого 

суверенітету органу, який керується колективною волею та 

рішеннями держав-членів [2]. Отже, вони залежать від інших 

країн, які беруть участь у процесі прийняття рішень, щоб досягти 

своєї мети. Однак іноді їм доводиться жертвувати своїми 

національними інтересами, щоб досягти важливих цілей на 

міжнародному рівні. 

Сучасний світ уже не є місцем для багатьох різних та 

окремих країн, але держави утворюють майже одне ціле на 

багатьох різних рівнях. Проблеми вже не виникають поодиноко, 

і тому вирішення цих проблем тепер також слід шукати в 

колективних діях, а не в індивідуальних [3]. У міру того, як все 
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більше держав, людей та культур пристосовуються до постійно 

мінливого міжнародного співтовариства, дипломати та політики 

повинні мати справу з цими проблемами безпосередньо на 

інтернаціональному рівні відповідно до потреб та бажань націй. 

Глобалізація дозволила створювати міжнародні організації 

за допомогою договорів між різними країнами. Прикладами 

можуть бути Європейський Союз, ООН, Світовий банк, Світова 

організація торгівлі (СОТ) та Міжнародний валютний фонд 

(МВФ). 

 Міжурядові організації, органи приватного сектору та 

глобальні фінансові установи - продукти глобалізації - взяли на 

себе провідну роль у вирішенні глобальних проблем, створенні 

глобального ринку та економіки. У ході цих подій, вони 

одночасно зближують держави і тим самим роблять їх більш 

залежними одна від одної.  

Як наслідок, глобалізація має досить неоднозначні 

наслідки, тому потрібно розглядати цей процес як з позитивного 

боку, так і з негативного. 

Глобалізація може багато в чому принести користь 

економіці країни. По-перше, збільшуючи міжнародний обмін 

товарами, технологічними досягненнями та інформацією, 

глобалізація пришвидшує економічний розвиток будь-якої 

країни, яка бере участь у світовій економіці. Економічне 

зростання означає кращий рівень життя, більші доходи, багатство 

в країні і, часто, менше бідності - словом, загальний добробут 

країни. 

По-друге, вона робить виробництво більш доступним. 

Світовий ринок надає підприємствам ширший доступ до 

виробничих можливостей та споживачів, а це означає, що існує 

більше товарів, доступних у більш широкому діапазоні цін. 

По-третє, сприяє спільній роботі. Коли різні країни 

об’єднуються для участі у торгівлі та інвестиціях на світовому 

фінансовому ринку, вони стають взаємозалежними і часто 

покладаються одна на одну на певні товари та послуги [4]. 
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Також глобалізація приносить можливості біднішим 

країнам. Вона дозволяє компаніям переміщати своє виробництво 

з місць, які потребують значних витрат, на місця з меншою 

вартістю за кордоном - це означає надання робочих місць, 

інформаційних технологій та інших економічних можливостей 

країнам, що мають менше ресурсів. 

У той час як глобалізаційні процеси можуть принести 

користь країнам, існує також декілька негативних наслідків.  

По-перше, хоча глобалізація і має тенденцію до збільшення 

економічного зростання для багатьох країн, зростання не є 

рівним - багатші країни часто виграють більше, ніж країни, що 

розвиваються. 

По-друге, політика, яка заохочує глобалізацію, як правило, 

дає перевагу компаніям, які мають ресурси та інфраструктуру для 

управління своїми ланцюгами поставок або розподілом у 

багатьох різних країнах, що може захистити малий місцевий 

бізнес - наприклад, місцевий нью-йоркський гамбургер може 

боротися, щоб конкурувати з цінами багатонаціональної 

корпорації, що виробляє бургер. 

По-третє, вона збільшує потенційні глобальні спади. Коли 

економічні системи багатьох країн стають взаємозалежними, 

ймовірність глобальної рецесії різко зростає - адже якщо 

економіка однієї країни почне боротися, це може спричинити 

ланцюгову реакцію, яка може вплинути одночасно на багато 

інших країн, спричинивши світову фінансову кризу. 

Також, глобалізація певною мірою експлуатує дешевші 

ринки праці. Вона дозволяє бізнесу збільшувати робочі місця та 

економічні можливості в країнах, що розвиваються, де вартість 

робочої сили часто дешевша [5]. Однак загальне економічне 

зростання в цих країнах може бути повільним або стагнаційним. 

Глобалізація не призводить до збільшення кількості 

робочих місць, а швидше перерозподіляє робочі місця, 

переміщуючи виробництво з країн із високими витратами до 

країн з меншою вартістю. Це означає, що країни з високими 
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витратами часто втрачають роботу внаслідок глобалізації, 

оскільки виробництво виходить за кордон. 

Отже, незважаючи на деякі перешкоди, ефективність 

глобалізації та зусилля людей, уряду допоможуть створити 

позитивну тенденцію і переважати над недоліками. Більше того, 

це допоможе запобігти міграції, яка властива країнам третього 

світу та зменшити соціальну нерівність.  
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 ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 

КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЯХ БІЗНЕСУ 

 

Порядок денний Генеральної Асамблеї ООН в галузі 

сталого розвитку на період до 2030 року, прийнята всіма 

державами-членами Організації Об'єднаних Націй в 2015 році, 

являє собою загальний план забезпечення миру і процвітання 

для людей і планети зараз і в майбутньому. В його основі 

лежать 17 цілей в галузі сталого розвитку (ЦСР), які є 

наполегливим закликом до всіх країн – як розвиненим, так і 

країнам, що розвиваються – діяти в рамках глобального 

партнерства. Вони визнають, що викорінення бідності та інших 

незгод має йти рука об руку зі стратегіями, спрямованими на 

поліпшення здоров'я і освіти, скорочення нерівності та 

стимулювання економічного зростання – при одночасному 

вирішенні проблеми зміни клімату і збереженні наших океанів 

і лісів [1]. 

17 цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН були чітко 

розроблені для залучення приватного сектора до вирішення 

найбільш нагальних проблем світу. За 5 років після 15-річного 

графіка ООН питання полягає в тому, чи просувають компанії 

серйозні рішення або просто починають масштабну глобальну 

піар кампанію зі зв’язками з громадськістю. На жаль, внутрішні 
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дослідження ООН вказують на останнє. Проте, різка і негайна 

зміна курсу як з боку компаній, так і з боку ООН матиме важливе 

значення, адже є шанс уникнути прикрого провалу у виконанні 

ЦСР.  

Комерційні можливості для бізнес-рішень ЦСР реальні та 

великі. Комісія генерального директора під головуванням 

колишнього генерального директора Unilever Пола Полмана 

стверджує, що досягнення Цілей відкриває можливості для 

бізнесу в розмірі 12 трлн. дол США. І, згідно з Глобальним 

договором ООН, більше 80% з 9 500 корпоративних учасників 

взяли на себе зобов’язання просувати одну або кілька цілей. 

95%  цих компаній очікували, що вони зроблять «значний» або 

«істотний» вплив на досягнення Цілей.  

Висновок, який було зроблено: прихильність майже 

кожної компанії, яка була вивчена, здається чисто 

косметичною; існуючі ініціативи в області корпоративної 

соціальної відповідальності були просто перейменовані на 

відповідні цілі. Виявилося, що дуже мало компаній роблять 

щось нове для досягнення цілей. Але, чи справді ці компанії 

очікують, що звичайне ведення бізнесу принесе ті результати, 

яких вимагають ЦСР? 

Не можна заперечувати масштаб ресурсів, які може 

мобілізувати приватний сектор: наприклад, в Сполучених 

Штатах витрати приватного сектора в розмірі 22 трлн. дол. США 

перевищують витрати уряду в 7 разів і в 20 разів перевищують 

витрати некомерційного сектора; є також трильйони доларів 

інвестицій, доступних через ринки капіталу. Але такий масштаб 

ресурсів цікавий до розгляду в даному контексті тільки в тому 

випадку, якщо компанії знаходять можливості для просування 

Цілей за допомогою своєї основної діяльності [2]. Наприклад, 

хоча б 27 з 50 найбільших компаній США заявляють, що 

працюють над досягненням в середньому дев’яти Цілей Сталого 

Розвитку на компанію, проте навряд чи яка-небудь з них робить 
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щось нове або інше в своїй основній діяльності для досягнення 

цих цілей. 

Більш того, у багатьох випадках здається, що основна 

діяльність компаній суперечить їх зобов’язаннями. Тютюновий 

гігант Philip Morris стверджує, що сприяє досягненню мети в 

галузі охорони здоров’я. Прихильність Exxon Mobil по 

досягненню 7 Цілі  – доступної і чистої енергії – не змінила її 

бізнес-модель. Без сумніву, ці компанії десь роблять щось, що 

якимось чином сприяє досягненню заявлених цілей, але їх 

основна діяльність також значно перешкоджає прогресу в 

досягненні тих самих цілей, які вони проголошують [2]. Трагедія 

полягає не тільки в тому, що компанії можуть робити такі 

поверхневі і часом суперечливі заяви; це також втрата 

величезної можливості для значущої взаємодії з приватним 

сектором, який допоміг би досягти цих нагальних цілей. 

Прогресу не можна бути досягти без різкої зміни курсу. 

Проте є й успішні приклади функціонування великих 

ТНК, зокрема в досягненні екологічних Цілей Сталого Розвитку. 

Коли справа доходить до вирішення екологічних проблем в 

глобальному масштабі, такі компанії, як IKEA, роблять 

величезні кроки вперед. Вкладаючи значні кошти в сталий 

розвиток протягом всієї своєї діяльності, IKEA лідирує у 

створенні більш досконалої і екологічно чистої бізнес-моделі. З 

більш ніж 700 000 сонячних панелей, якими «харчуються» її 

магазини, і 50% деревини, що надходить від екологічно 

раціональних лісівників, компанія демонструє, що стійкість 

може бути основною частиною будь-якої бізнес-моделі без 

негативного впливу на виручку.  

Starbucks також відомий своєю прихильністю до справ 

захисту навколишнього середовища, демонструючи величезну 

підтримку таких заходів, як Всесвітній день навколишнього 

середовища. Компанія вживає заходів для зменшення 

шкідливого впливу на навколишній світ та є лідером в 

демонстрації методів екологічного будівництва в своїх 
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магазинах та кав’ярнях, завдяки чому 800 закладів отримали 

сертифікат «Лідерство в галузі енергетики та екологічного 

дизайну». 

Для компаній, які все ж таки планують запроваджувати 

ЦСР,  існують такі рекомендації: 

1. Вибирати менше за кількістю, проте більш конкретні 

цілі (обмеження від однієї до трьох ЦСР, які мають найбільше 

значення для бізнесу). 

2. Зосередитися на найбільш перспективних 

можливостях для бізнесу (чим ширше і вигідніше можливість, 

тим швидше можна буде масштабувати нові продукти і послуги 

для досягнення цілей). 

3. Встановлювати значущі короткострокові цілі 

(дотримання конкретних і вимірних цілей, які включають як 

бажаний соціальний прогрес, так і цінність, яку він може принести 

акціонерам). 

4. Перерозподіляти ресурси (компанії повинні робити 

значні інвестиції, щоб підвищити ефективність і охоплення 

продуктів або послуг, які можуть сприяти досягненню обраних 

ними цілей). 

5. Сприяти партнерству (ЦСР створюють спільну мову 

для компаній, НВО, урядів і агентств розвитку. Система 

«колективного впливу», розроблена FSG [3], може допомогти 

гравцям в цих різних секторах сформувати ефективні коаліції 

для реалізації амбітних ініціатив шляхом визначення порядку 

денного, впровадження загальних систем вимірювання, участі у 

взаємо підсилюючих діях, безперервної взаємодії і створення 

базової підтримки для утримання коаліцій на місцях) [4]. 

Цілі Сталого Розвитку пропонують потенціал для 

об'єднання найвпливовіших організацій в світі – урядів, 

корпорацій і громадянського суспільства – в рамках єдиної 

програми з порятунку людства і планети від страждань і 

руйнувань. Включення приватного сектора в їх розробку та 

реалізацію може значно збільшити шанси на успіх. Але, якщо 

не курс не буде змінено, щоб участь приватного сектора 
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виходило за рамки порожніх слів, ці життєво важливі цілі 

ніколи не будуть досягнуті. Компанії все й будуть гордо 

хвалитися своїми зобов'язаннями, в той час як мільярди людей 

страждають від небезпечних для життя наслідків бездіяльності. 
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зовнішньоекономічній сфері. Конкуренція між країнами 

розгортається, насамперед, за доступ до сировинних та 

енергетичних ресурсів та за ринки збуту. Внаслідок цього у 

світовій економіці періодично виникають економічні та 

торговельні конфлікти, в основі яких – захист національних 

економічних інтересів країн, що є суб’єктами міжнародних 

економічних відносин. Така постановка проблеми свідчить про 

актуальність дослідження пошуку інструментів реалізації 

зовнішьноекономічної політики, до складу яких належать 

економічні санкції як нетарифний метод та дієвий інструмент 

розвитку світового господарства.  

Для захисту економічних інтересів національних 

товаровиробників, країни традиційно застосовують тарифні та 

нетарифні методи, що на початку третього десятиріччя 

формують основу політики неопротекціонізму у сфері 

зовнішньої торгівлі. В наш час застосування високих митних 

бар'єрів у зовнішній торгівлі стає все більш проблематичним, 

адже тоді конкуренти звинувачують країну у дискримінаційних 

та обмежувальних заходах, що суперечить вимогам вільної 

торгівлі, на яких наголошує СОТ. Натомість, застосування 

нетарифних обмежень у вигляді: квот та видачі ліцензій, 

субсидування та добровільного обмеження експорту, введення 

санітарних, фітосанітарних та екологічних нормативів та 

стандартів, а також – оголошення санкцій та ін., стає 

поширеною практикою в процесі реалізації 

зовнішньоекономічної політики країн світу у ХХІ ст.  

Завданням даної роботи є дослідження сутності 

економічних санкцій як невід'ємної складової нетарифних 
методів регулювання зовнішньої торгівлі та дієвий інструмент 

реалізації зовнішньоекономічної політики.   

Політика економічних санкцій базується, переважно, на 

дискреційному підході. Розрізняють два концептуальні підходи 

щодо політики економічних санкцій: реалізм (прагнення країни 

до гегемонії) та лібералізм (космополітизм, багатовекторність). 

Сутність поняття «санкції» походить від латинського слова 
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«sanction» – що означає «непорушна постанова». З огляду на 

трактування міжнародного права, санкції розглядаються як 

захід впливу (економічний, політичний, військовий), який 

застосовують стосовно держави, яка порушує або не виконує 

підписані нею ж міжнародні угоди [1]. Іншими словами, санкції 

– це заходи примусового зовнішнього впливу на відповідних 

суб’єктів міжнародних відносин з метою досягнення певних 

цілей. На відміну від міжнародного права, у практиці 

міжнародних економічних відносин впровадження 

економічних санкцій передбачає застосування синергетично 

поєднаних між собою наборів економічних, юридичних та 

політичних заходів примусового впливу на країну. Такі заходи 

можуть вживатися як постфактум (після порушення країною 

міжнародних угод), а також як попереджувальні (превентивні) 

заходи – ще до процесу початку порушень, які може здійснити 

країна. До економічних заходів примусового впливу відносять 

різного роду торговельні обмеження прямої та непрямої дії, у 

т.ч.: захисні та антидемпінгові заходи; санкції щодо захисту 

внутрішнього ринку; застосування ембарго; економічний 

бойкот; введення  жорстких контрзаходів як відповідь на 

порушення певною країною  дво- та багатосторонніх 

міжнародних угод; інші різноманітні та різновекторні санкції 

[1]. 

Механізм економічних санкцій, як правило, формується 

в рамках багатовекторної парадигми, оскільки передбачає 

використання різноманітного інструментарію впливу на 

таргетовану країну з метою нанесення їй економічних збитків 

та примусу до виконання вимог країни-санкціонера, групи 
країн чи міжнародних організацій. Зміст і структура механізму 

економічних санкцій є синергетичною та відображає взаємодію 

економіки, політики, права, вплив різних міжнародних 

інститутів. Механізм економічних санкцій поєднує у собі  

трьохрівневу ієрархічну структуру: глобальний рівень; 

георегіональний (регіонально-інтеграційний) та національний 

(державний) рівень, що тісно між собою взаємодіють.  
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Економічні санкції – це обмежувальні заходи 

економічного характеру, що застосовуються країною (або 

групою країн) до іншої країні (або групи країн) з метою 

змусити уряди цих країн змінити свою зовнішню (внутрішню) 

економічну політику (абож – національну політику держави в 

цілому, а також – її окремі складові). Економічні санкції 

матеріалізуються у повній або ж частковій забороні експорту 

товарів з країн, що перебувають під санкціями, на світові 

ринки. Економічні санкції також передбачають заборону 

імпорту іноземних товарів до цих країн (особливо – товарів 

критичного імпорту – енергетичних ресурсів, фармацевтичної 

продукції, продукції машинобудування, високих технологій). 

Санкції стосуються й обмеження фінансових операцій, руху 

капіталу та інвестицій. Метою застосування санкцій як 

інструменту реалізації зовнішньоекономічної політики є 

суттєве погіршення соціально-економічного та політичного 

становища країни, що перебуває під санкціями, зростання 

економічних втрат, відчутних для усього населення цієї країни. 

Падіння економіки, зростання дефіциту державного бюджету, 

втрата робочих місць – викликає незадоволення населення, що 

«примушує країну» змінити попередню політику, яка й 

спричинила введення санкцій. В цілому, введення економінчих 

санкцій є так званою «м'якою силою», яка примушує країни 

дотримуватися загальновизнаних у світі цивілізованих 

стандартів поведінки у міжнародному інституційному та 

економічному просторі [1]. 

Слід визнати, що на практиці наслідки застосування 

економічних санкцій є різноманітними та непередбачуваними, 
а точно розрахувати соціально-економічний та 

макроекономічний ефект від їх запровадження щодо певної 

країни досить складно. Так, прийняття Генеральною 

Асамблеєю ООН резолюції від 18 травня 1951 року про повне 

ембарго на торгівлю з КНР у зв’язку з війною у Кореї змусило 

Гонконг терміново шукати нові ринки збуту виробленої на 

місцевому рівні продукції. Такими новими ринками збуту 
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стали ринки країн Південно-Східної Азії. У свою чергу, це 

стало поштовхом для розвитку у Гонконзі місцевого 

виробництва, сприяло стрімкому розвитку сектору фінансових 

та посередницьких послуг, що й забезпечило стрімке 

економічне зростання економіки Гонконгу [1]. Інший приклад 

– Північна Корея, введення санкцій проти якої призвело до 

посилення  автаркії у політичному розвитку цієї країни, до її 

економічного «відгороджування» від світового господарства 

[2].     

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 

Введення економічних санкцій,  спрямованих проти певної країни 

або ж групи країн, внаслідок глобальної взаємопов’язаності 

світових господарських процесів та систем, залучення всіх країн 

світу до системи міжнародних економічних відносин, можуть 

вкрай негативно позначитись як на країнах, проти яких було 

введено санкції, так і проти тих країн (групи країн), які вводили 

санкції. Серед найбільш вірогідних  очікуваних наслідків введення 

економічних санкцій – розрив зовнішньоторговельних відносин, 

розрив «ланцюгів створення доданої вартості», розгортання 

процесів імпортозаміщення. Введення економінчих санкцій 

повинно супроводжуватися обов'язковим науковим 

прогнозуванням та розрахунком  очікуваних коротко-, середньо- та 

довгострокових соціально-економічних, макроекономічних та 

політичних наслідків як для країн, проти яких вводяться економічні 

санкції, так і для країн, що ініціюють їх введення. Наслідки 

введення економічних санкцій слід розраховувати і для світової 

економіки в цілому. 
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Світова економічна криза піддала новому випробуванню 

сучасну валютну систему і виявила нездатність забезпечити 

відносну стабільність фінансових відносин у світі. 

Актуальність теми обумовлена відсутністю світового 

універсального грошового еквівалента, здатного нівелювати 

проблеми провідних валютних одиниць, зокрема, долара і євро, 

що надає додаткову гостроту ситуації, що склалася. Валютно-

фінансовий сегмент світової економіки в умовах глобалізації 

перетворився в абслютно самостійну складову світового 

господарства, яка не залежатиме від реального сектора [1].  

Економічна криза торкнулася практично всі країни світу, 

світовий банк оцінює падіння світового ВВП в 2020 році 

на 5,2 % [Error! Reference source not found.].  І природно на 

перший план висувається валютно-фінансовий сегмент 

світового господарства, який в умовах глбалізації став не тільки 

не прозорим, але практично не вргулвним. Фінансові ринки та 
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економіка мають пряму історичну кореляцію, не дивлячись на 

деякі винятки. Разом з ростом ВВП зростає і фінансовий ринок, 

розмір якого в даний час оцінюється приблизно в 90 трлн. дол. 

США. Саме так наслідки від COVID-19 впливають і на 

фінансові ринки. Нкотрольоване зниження вартості активів 

може викликати ланцюгову реакцію, що призведе до низки 

банкрутств і краху світової фінансової системи. Сьогодні 

найбільший ризик світвої фінансової системи зосереджується 

на корпоративний борг. Об'єм облігацій рейтингом ВВВ на 

2020 рік перевищує 3 трлн. дол. США [2]. 

Відносно нове явище в світовій економіці - поява у 

міжнародній валютно-кредитній сфері міжнародних 

фінансових центрів, в тому числі в країнах, що розвиваються. 

Наприклад, в 2020 році серед найбільших фінансових центрів 

на п'ятому місці знаходиться Сінгапур, тоді як Гонконг 

змістився із третього на шосте місце.  Фінансові центри 

виконують лише допоміжну, посередницьку роль, але при 

цьому є невід'ємним фактором економік високорозвинених 

країн і тих, хто прагне до них приєднатися. Серед найбільш 

активних міжнародних фінансових центрів можна виділити 

Нью-Йорк і Чикаго в Америці, Лондон, Париж, Женева, 

Люксембург - в Європі, Токіо, Сінгапур, Гонконг, Бахрейн - в 

Азії [3]. 

Створення конкурентоспроможної фінансової системи є 

пріоритетом багатьох держав, так як високий рівень її розвитку 

дозволяє країні використовувати широкі можливості для 

залучення іноземного капіталу та передових технологій з 

світових ринків. Крім того, стабільна фінансова система є 

визначальним фактором для забезпечення макроекономічної 

стабільності та економічної безпеки. Основним напрямком 

стратегії розвитку фінансових ринків в багатьох державах є 

формування на своїй території світових фінансових центрів. 

Міжнародні фінансові центри, які є також центрами 

зосередження банків і спеціалізованих кредитно-фінансових 
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інститутів, здійснюють міжнародні валютні, кредитні і фінансові 

операції, операції з цінними паперами, дорогоцінними металами, 

деривативами [1].  

До глобальної кризи в результаті посилення фінансової 

взаємозалежності всіх учасників системи світових фінансів 

відбулося значне збільшення обсягів транснаціональних 

потоків капіталу і ступеня їх волатильності [4]. В результаті зріс 

тиск на валютні курси, які, в свою чергу, демонструють високу 

ступінь плавучості. Валюти багатьох країн до кінця 2020 року 

відіграли частину ослаблення, а деяких - зміцнилися. Більшою 

мірою це відноситься до валют економік, що не орієнтовані на 

виробництво і експорт ресурсних товарів. Значно слабшими, 

ніж на початку 2020 року, залишилися валюти Бразилії (-22%), 

Туреччини (-24%) і Росії (-16%) [2]. У той же час надмірна 

волатильність валютних курсів призупиняє активність 

учасників міжнародних фінансових ринків, підвищує 

невизначеність і ризики у світовій фінансовій системі. 

Фіксований валютний курс, коли ціна національної валюти 

визначається на основі іншої, більш стійкої іноземної грошової 

одиниці, має ряд переваг для країн, що розвиваються, які 

прагнуть підвищити рівень стабільності національної 

економіки та знизити темпи інфляції. Проте країни з 

фіксованими валютними курсами в період глобальної кризи 

найбільше схильні до і валютних, і банківських криз. У 

кризовий період особливо яскраво проявляється 

перерозподільчий ефект основного глобального дисбалансу 

міжнародних фінансових ринків в сфері накопичення 

державами міжнародних резервів. Виникає потреба в залученні 

додаткових довгострокових фінансових ресурсів. Джерелом 

«довгострокових» грошей на міжнародних фінансових ринках 

стають такі інститути, як пенсійні та інвестиційні фонди, 

страхові та лізингові компанії. 

Оскільки, з 2019 року ситуація в світовій економіці істотно 

погіршилася, зараз перед країнами стоїть ключове завдання 

врятувати свої економіки від рецесії [5]. Тому міжнародні 
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фінансові центри об'єднують свої зусилля для того, щоб 

пом'якшити нинішню кризу і підготуватися до швидкого 

відновлення економік. Станом на поточний момент 

імперативним напрямком реформування системи регулювання 

міжнародного фінансового ринку є підвищення його 

кризостійкість і стабільності, а також безпеки операцій у всіх 

секторах фінансового ринку. Ключовими об’єктами реформи є 

наступні інститути: банківський сектор; фінансовий ринок в 

широкому сенсі, особливо його фондовий сектор і сектор 

деривативів; небанківські фінансові інститути; кредитні 

рейтинги і рейтингові агентства [6]. 

Таким чином, в найближче десятиліття інтереси 

регулювання світової валютної системи будуть визначатися на 

національних рівнях. На підставі цього, на найближче десятиліття 

долар США збереже характеристику світової резервної валюти, а 

національні валюти (в рамках процесу регіоналізації) на основі 

підвищення конкурентоспроможності економік країн, що 

представляють центр економічного тяжіння угруповання, будуть 

поступово формувати «зони обігу регіональних валют», 

переважно договірного типу. Фінансові центри, які сьогодні 

найбільш активно розвиваються, належать до різних категорій 

виходячи з рівня, широти і глибини їх дії. Проте, більшу частину 

знову складають ті, які оперують на світовому, а не локальному та 

регіональному рівнях. Всі вони мають очевидні переваги, хоча 

багатьом в майбутньому доведеться зіткнутися з проблемами 

різного роду, в тому числі і з внутрішньогруповою конкуренцією, 

заснованою на географічному розташуванні. Країни, що 

розвиваються, такі як Бразилія, ПАР і ОАЕ можуть в майбутньому 
багато разів збільшити свій вплив завдяки унікальним 

комбінаціям географічних і економічних факторів в контексті 

реформування світової валютної системи. 
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РОЗВИТОК СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Глобалізація відіграє важливу роль у формуванні 

економічної системи. В свою чергу вона стала причиною вільного 

руху капіталу між країнами та виникненню глобального ринку, 

що дозволяє залучати додаткові фінансові ресурси та стимулює 

інвестиційні процеси. Внаслідок такого тісного взаємозв’язку 

країни світу стають більш вразливими до коливань на ринках 

фінансових послуг, а деякі з них не в силах їм протистояти. Тому 

світові фінансові кризи стають невід’ємним елементом 

економічного розвитку суспільства.  

Погляди вчених-економістів щодо пояснення сутності 

світових фінансових криз є різними. Одні вчені називають кризою 

певні форми її прояву в будь-якій сфері грошово-фінансової 

системи. Інші вчені-економісти вважають фінансовою кризою 

ситуацію, коли зростає державний борг, виникає паніка на 

фондових ринках, падає вартість національної валюти та має місце 

гіперінфляція. Підходи щодо трактування світових фінансових 

криз відрізняються, проте спільним є визначення їх як негативного 

соціально-економічного явища, що характеризують протиріччя в 

стані фінансової системи. Чинниками, що викликають фінансові 

кризи, є порушення банківської системи, нові технології, зміни у 
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політичній та економічній ситуації країн, зовнішні фактори та 

глобалізаційні процеси. Серед негативних наслідків виокремлюють 

падіння експорту та обсягів ВВП, зниження цін на акції та 

нерухомість.  

Світове господарство зазначає значного впливу внаслідок 

фінансових криз. Перші фінансові кризи були не були 

масштабними та носили локальний характер, порівняно з 

сучасними. Їх глобальний характер почав формуватись завдяки 

високому рівню економічних зв’язків між країнами, тобто 

фінансові кризи почали виходити за межі національних 

кордонів.  

Спекулятивний капітал взаємодіючи з реальною 

економікою поглинає фінансові ринки та сприяє виникненню 

криз. В останні три десятиліття було кілька відчутних криз в 

фінансовому секторі, серед яких, звичайно, можна виділити 

Велику депресію, Азійську кризу та фінансову кризу 2008 року, 

яка завдала відчутного впливу абсолютно усім національним 

економікам в світі. 

Серед найбільших фінансових криз сучасності варто 

згадати про Велику депресію, що стала найстрашнішою та 

найдовшою світовою кризою 1929-1933 рр. Багато хто вважає, що 

вона була спричинена катастрофою на Уолл-стріт 1929 року, коли 

обрушились усі фондові індекси на американських біржах. 

Пізніше криз посилилася через неефективні політичні рішення 

уряду США. Депресія тривала майже 10 років і призвела до 

значних втрат доходів та виробництва, рекордного рівня 

безробіття [1:143]. 

Також варто зазначити про Азійську кризу 1997-1998 рр., 

що виникла у Таїланді і швидко поширилась на решту Східної Азії 

та її торгових партнерів. Її виникнення пов’язують з відходом 

іноземних інвесторів з країн Південно-Східної Азії: спекулятивні 

потоки капіталу з розвинених країн надійшли до східно-

азіатських економік Таїланду, Індонезії, Малайзії, Сінгапуру, 

Гонконгу та Південної Кореї, що призвело до надмірного 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

220 

розширення ринку кредитів та велике накопичення боргу. У свою 

чергу це спричинило перегрів валютного, фондового ринків та 

ринку нерухомості.  

Світова фінансова криза 2007-2009 рр. стала 

наймасштабнішою кризою з часів Великої депресії, 

передумовою якої був швидкий ріст кредитування. В першу 

чергу вона була спричинена дерегуляцією фінансової галузі. Це 

дозволило банкам брати участь у торгівлі деривативами з хедж-

фондами. Потім банки почали вимагати додаткових іпотечних 

кредитів, щоб підтримати вигідний продаж цих похідних 

фінансових інструментів, що створило ефект бульбашки. Таким 

чином виникла світова фінансова криза, яка призвела до 

Великої рецесії, для відновлення наслідків якої знадобилось 

майже десятиліття.  

Варто звернути увагу на те, що наразі світова економіка 

входить у нову фінансову кризу. Економічна криза 

передбачалась аналітиками вже протягом багатьох років, проте 

ринок уникав спаду. Аналітики назвали причину майбутньої 

кризи – штучне роздування ринку акцій, в який за останнє 

десятиліття було спрямовано більше ніж 5,1 трильйонів доларів, 

шляхом спекулятивних операцій [2:66]. 

Американська компанія Bloomberg, проаналізувавши 

економіку США, прогнозує найгіршу рецесію. Минулого року 

Bloomberg Economics створила модель для визначення шансів 

рецесії у Америці. Наразі ймовірність рецесії становить 100%, 

що підтверджує припинення найтривалішої експансії. Різке 

погіршення ситуації підтверджує зростання безробіття [3]. 

Крім прогнозів існує також ряд індикаторів, що здатні 

показувати та передбачати фінансовий стан. Одним із таких є 

«показник Шиллера», що використовується для визначення 

ринкової привабливості акцій як об’єкта інвестицій. Вважається, 

що нормальна величина цього відношення становить приблизно 16 

пунктів. Даний показник перевищував 25 пунктів лише у 1929, 1999 

та 2007 роках, тобто у часи початку біржових криз. В останні роки 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

221 

спостерігається тенденція до зростання «показника Шиллера» на 

ринку США, де індикатор у березні 2021 року становить 35 пунктів 

[4]. 

Не лише економічна ситуація впливає на виникнення 

фінансових криз, а й передумови суспільно-політичного 

характеру. Військові конфлікти, політична напруженість у 

відносинах передових держав світу також сприяє нагнітанню 

ситуації. Наразі одним із найважливіших чинників, що провокує 

виникнення фінансової кризи, стала пандемія викликана 

вірусною інфекцією COVID-19. Серед її наслідків можна 

назвати рекордне падіння обсягів виробництва та зростання 

бідності. Криза COVID-19 почалася не як фінансова криза, але 

вона вже почала перетворюватись у неї, приймаючи глобальний 

характер. 

Передбачається, що наступаюча світова фінансова криза за 

своїми масштабами перевершить кризу 2008 року. Більшість 

аналітиків запевняють, що її настання неминуче. Вона спричинить 

обвал індексів до гранично низьких величин, знецінення 

нерухомості та збільшення рівня безробіття. Проте ніхто 

достовірно не може спрогнозувати щось у майбутньому, це 

безпосередньо стосується передбачення криз. Існує твердження, 

що фінансові кризи розвиваються у рамках певних економічних 

циклів і виникають з періодичністю один раз на 7-10 років. З огляду 

на те, що остання світова фінансова криза відбувалась у 2009 році, 

показники останніх десяти років чітко вказують на наступаючу 

світову кризу. 

Отже, процеси глобалізації у світі беззаперечно 

впливають на виникнення фінансових криз, що постійно 

еволюціонують та змінюють масштаби. Хоча світові фінансові 

кризи, що відбулись впродовж останніх десятиліть, негативно 

вплинули на розвиток національних економік, вони 

залишаються невід’ємним елементом економічного розвитку 

суспільства.     
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-2019 НА 

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ЄС 
 

Постановка проблеми. Коронавірус став новим 

викликом, який бере свій початок з кінця 2019 року і набрав 

активної форми у 2020 році. Дане захворювання 
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характеризується не лише негативним впливом на людину, але 

й на економіку, у тому числі креативну. Так, відбувається 

скасування концертів, вистав, закриття галерей, музеїв та 

інших заходів у сфері креативних індустрій по всьому світу, у 

тому числі й у ЄС. Креативна економіка ЄС сильно 

постраждала від впливу пандемії COVID-2019 у 2020 році та її 

вплив продовжується у 2021 році. 

Актуальність. Дана робота повністю відповідає реаліям 

сьогодення і є логічним підсумком ситуації у світі в цілому та 

ЄС зокрема у зв’язку з поширенням COVID-2019.  

Новизна та наукові здобутки. Доповідь є новим 

баченням ситуації у ЄС у зв’язку з впливом епідемії на 

креативну індустрію. Робота є логічним підсумком ретельного 

аналізу різних вітчизняних та світових ресурсів. 

Основне завдання дослідження. Узагальнити тенденції у 

сфері креативної економіки ЄС під впливом пандемії COVID-

2019. 

Основний зміст. До початку 2020 року креативна 

економіка ЄС була швидкозростаючою галуззю в усіх країнах 

Європейського Союзу. При обороті 643 млрд. євро та загальній 

доданій вартості 253 млрд. євро у 2019 р., культурна та творча 

індустрія становила 4,4% ВВП ЄС у перерахунку на загальний 

оборот. Отже, економічний внесок креативної галузі більший, 

ніж внесок телекомунікацій, високих технологій, 

фармацевтики чи автомобільної промисловості. За період 2013-

2019 р. р. загальний дохід креативних індустрій ЄС збільшився 

на 93 млрд. євро та майже на 17%. Наприкінці 2019 року в 

креативній економіці працювали понад 7,6 мільйона людей у 
ЄС-28, причому за період з 2013 року відбувся 10%-ий приріст 

робочих міст у даній галузі (плюс 700 000 зайнятих) [1].  

У 2020 році креативна економіка втратила приблизно 

31% можливих доходів. Загальний оборот креативних 

індустрій в ЄС-28 зменшиться до 444 млрд. євро в 2020 р., чисте 

падіння склало 199 млрд. євро порівняно з 2019 р. При втраті 

31% свого обороту креативна економіка є однією з найбільш 
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постраждалих в Європі. Дана галузь постраждала менше, ніж 

повітряний транспорт, але більше, ніж туристична та 

автомобільна галузі (-27% та -25% відповідно). Ударні хвилі 

кризи COVID-19 відчуваються в усіх напрямках креативної 

економіки: мистецтво (-90% спаду у 2020 році) та музика (-76% 

спаду у 2020 році) постраждали найбільше; візуальне 

мистецтво, архітектура, реклама, книжкова справа, преса та 

AV-діяльність впали на 20-40% порівняно з 2019 роком. 

Індустрія відеоігор залишилася на рівні + 9%. Криза найбільше 

вразила Центральну та Східну Європу (від -36% у Литві до -

44% у Болгарії та Естонії) [2].  

Криза COVID-19 має значний та тривалий вплив на весь 

ланцюжок створення цінностей креативних індустрій. Фінансова 

життєздатність фізичних осіб (як творчих, так і ділових) та 

компаній у приватному та державному секторах креативної галузі 

порушується зростанням витрат, послідовними затримками, 

обмеженим грошовим потоком через переривання діяльності та 

сумнівне повернення прийнятних економічних та медичних умов. 

Серйозність кризи ілюструється, наприклад, падінням приблизно 

на 35% роялті, що збирається організаціями колективного 

управління для авторів та виконавців, доходи яких різко 

скоротяться в 2021 і 2022 роках [1]. 

У музичному секторі фізичний обсяг продажів (компакт-

дисків та вінілів) скоротиться на 35%, тоді як очікується, що 

доходи від цифрової музичної індустрії зростуть лише на 8%. 

Ті самі тенденції застосовуються і до кінофільмів, при цьому 

дохід, отриманий європейськими кінотеатрами, до 2020 року 

оцінюється на рівні -75% від загального доходу кіноіндустрії 
[2]. За відсутності значного відновлення офлайн-операцій з 

виробництва, розповсюдження та просування креативних 

індустрій у 2021 році, можливість галузі підтримувати та 

збільшувати інвестиції у нові проекти, їх створення та інновації 

будуть під загрозою. В опитуванні, проведеному міжнародною 

компанією Ernst & Young Global Limited (EY), 46% 

респондентів зазначили, що не почуватимуться комфортно при 
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відвідуванні концертів протягом декількох місяців, а 21% - не 

почуватимуться комфортно при відвідуванні подібних заходів 

протягом декількох років [1]. 

Різноманітна та багата культурна спадщина Європи є 

фундаментом, який сприяє формуванню 

загальноєвропейського почуття приналежності. Креативна 

галузь не тільки сприяє соціальній згуртованості суспільства, 

демократії та розвитку економіки, але також відображає 

європейське різноманіття, цінності, історію та спосіб життя. 

Варто зауважити, що Європейський Парламент з самого 

початку визнав драматичні наслідки пандемії COVID-19 для 

креативної економіки, а також для багатьох фахівців у галузі 

культури, авторів, композиторів, музикантів, письменників 

тощо. Варто зауважити, що мистецтво має нейтралізуючу силу, 

яка може супроводжувати постпандемічне суспільство ЄС на 

шляху до стійкості та економічного зростання [2].  

Виходячи з величезного обороту в 643 мільярди євро в 

2019 році (більше, ніж телекомунікаційний, фармацевтичний 

або автомобільний сектори), цінність креативної екосистеми, 

диверсифікованої та інноваційної за своєю природою, полягає 

перш за все в 7,6 мільйонах людей, які створюють, виробляють 

та розповсюджують продукти та послуги креативної 

економіки. Варто зауважити, що за останні шість років приріст 

робочих місць у креативній галузі склав  700 тисяч. Баланс 

торгівлі культурою в 2019 році склав чистий профіцит у розмірі 

8,6 млрд. євро [1]. 

Основні наслідки, спричинені заходами COVID-19 для 

креативної економіки протягом періоду березня-грудня 2020 
року, можна  поділити на дві основні групи [3]: 

− прямий економічний вплив на креативну економіку; 

− більш широкі соціальні ефекти та зміни у поведінці 

споживачів, що впливають на розвиток креативної економіки. 

Перша група включає всі основні ефекти, що стосуються 

економічних показників, пов'язаних зі зміною доходів, 

зайнятості, можливостей для бізнесу та бізнес-моделей у 
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секторі. Друга стосується соціально-культурних показників, 

таких як зміна культурного попиту та споживання, навичок, 

співпраці, добробуту, різноманітності та професійного статусу 

працівників культури та творчості [3]. 

Висновки. У результаті дослідження, виявлено 

залежність креативної економіки від поширення коронавірусу. 

Було наведено статистику у сфері креативної економіки за 

період до пандемії COVID-2019 та під час, що наштовхує на 

висновок, що дана епідемія сильно вразила креативну 

індустрію ЄС, яка є однією з найбільш постраждалих. Аналіз 

показує, що у 2020 році європейська креативна економіка 

втратила майже третину своєї діяльності порівняно з 2019 

роком. Культура першою припинила більшу частину своєї 

живої та роздрібної діяльності та прогнозується, буде 

останньою, яка повністю відновиться. Тільки повітряний 

транспорт може забрати статус найбільш постраждалого 

сектору ЄС. Проте, весь світ, у тому числі ЄС, переживає 

паніку, що має наслідком ще більше уповільнення 

економічного розвитку, у першу чергу креативної галузі, за 

рахунок скорочення виробництва, споживання товарів та 

послуг й обмеження ділової активності.  
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В 

КОНТЕКСТІ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Проблематика. Поняття «безпеки» є досить глобальним 

за своїм розумінням та бере свій початок ще з часів давнини, 

коли забезпечення безпечної життєдіяльності стояло на 

першому плані. З плином часу багато що змінилось, але таке 

основоположне питання щодо економічної безпеки 

залишається нарізним каменем світової спільноти. Без неї 

слабшають не тільки стимули працювати, вчитися і 

розвиватися, а і впевненість в собі. Без неї люди втрачають 

будь-яке почуття контролю над своїм життям.  

Актуальність.  Питання економічної безпеки 

залишається і буде залишатись актуальним, тому що свобода та 

гідність мають значення як для певного індивіда, так і для 

держави в цілому. У випадку забезпечення економічної безпеки 

держав підтвердженням важливості цьому питанню є широкий 

спектр міжнародних документів, підписаних такими 
державами. З цих причин, і особливо в світлі недавніх 

економічних і соціальних подій, які по-новому і повсюдно 

загрожують безпеці, безпека повинна повсюдно стати 

пріоритетним політичним питанням. 

Новизна роботи визначається певним чином її 

актуальністю, так як тема поширення пандемії на території 

України є дослідженою тільки частково.  
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Завданнями роботи є: 

− надання власного визначення поняттю «економічна 

безпека»; 

− дослідження економічного безпеки України; 

− огляд впливу поширення COVID-19 на економіку; 

− формулювання загроз економічній безпеці України та 

шляхи їх вирішення. 

Основний виклад змісту. У широкому розумінні 

економічна безпека держави представляє собою заходи, які 

здійснюються державними органами з метою запобігання чи 

протистояння економічним загрозам, як на міжнародній арені, 

так і в межах окремої держави.  Особливо гостро постає 

питання економічної безпеки у періоди напруженої ситуації у 

світі, наприклад, під час війн, реформацій, сутичок окремих 

держав, торгових війн.  

У вужчому розуміння поняття економічної безпеки 

людини, як окремого громадянина закладено у Конституції та 

нормативно-правових актах. Це означає, що людина є 

недоторканою та вільною у своїх діях [1] . 

Тенденції сучасного світу відображають складну 

ситуацію, що склалася в світовій економіці. Вона 

характеризується уповільненням економічного зростання, 

погіршенням основних макроекономічних показників 

провідних країн, а також загостренням геополітичних 

конфліктів і торгових воєн [2]. 

В даний час українська економіка переживає черговий 

етап фінансової кризи, тому питання економічної безпеки 

держави актуальне як ніколи. Економічна небезпека 

національної економіки зростає у міру посилення процесів 

глобалізації. Розвиток економічних систем сприяє зростанню 

загроз економічній безпеці, а також збільшенню обсягів і 

різновидів економічних злочинів. 

Також іншим негативним важелем впливу на економічну 

безпеку України стала анексія АР Крим та збройні операції на 

сході країни, спровоковані Російською Федерацією [3: 462]. 
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Окрім глобальних проблем, існують і 

внутрішньодержавні, такі як тіньова економіка, поширення 

корупції, зростання бідності населення, соціально-економічний 

поділ держави та нещодавні події поширення пандемії на 

території України, які вимагають термінового вирішення [4].  

Після багатьох років політичної та економічної 

напруженості українська економіка почала стабілізуватися, але 

спалах COVID-19 змінив цю тенденцію. За даними МВФ, 

зростання ВВП знизилось до -7,2% у 2020 році (з 3,2% в 2019 

році) і, як очікується, зросте до 3% в 2021 році і до 3,2% в 2022 

році, в залежності від постковідного відновлення глобальної 

економіки. Ця діяльність має бути підтримана пожвавленням 

зовнішнього і внутрішнього попиту, а також податковими та 

грошово-кредитними стимулами. 

До лютого 2020 року українська економіка все ще 

перебувала в стабільному макроекономічному стані завдяки 

успішній реалізації програми реформ, зі зменшенням 

державного боргу, зниженням інфляції і позитивними 

прогнозами зростання, але спалах пандемії і перестановки в 

уряді затьмарили перспективи. Зниження номінального ВВП і 

пов'язані з COVID-19 фіскальні стимули збільшили фіскальний 

дефіцит, досягнувши -4,5% ВВП в 2020 р (з -1,8% в 2019) і 

прогнозованого рівня -3,8% ВВП в 2021 р . і -3% ВВП у 2022 р. 

(МВФ). Державний борг значно збільшився, з 50,1% ВВП в 

2019 р. до 65,7% ВВП в 2020 р., і, як очікується, залишиться 

високим у 2021 р. (64,3% ВВП) і 2022 році (61,8% ВВП) (МВФ) 

. За перші дев'ять місяців 2020 року гривня втратила -16% проти 

долара США, але інфляція знизилася до 3,2% у 2020 році (з 
7,9% в 2019 році) через зниження цін на енергоносії та 

продовольство. Очікується, що інфляція знову зросте до 6% в 

2021 році і до 5,7% в 2022 році.  

У червні 2020 року МВФ схвалив пакет підтримки в 

розмірі 5 мільярдів доларів США, щоб допомогти Україні 

впоратися з проблемами, пов'язаними з пандемією COVID-19. 

Політика в рамках нового механізму зосереджується на 
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чотирьох основних пріоритетах: пом'якшення економічних 

наслідків кризи; забезпечення постійної незалежності 

центрального банку і гнучкого обмінного курсу; забезпечення 

фінансової стабільності при одночасному відшкодуванні 

витрат, пов'язаних з резолюціями банків; просування ключових 

заходів в галузі управління та боротьби з корупцією з метою 

збереження і поглиблення недавніх досягнень.  

Економічні пріоритети на 2021 рік включають в себе 

охорону здоров'я, закупівлю вакцин COVID-19, освіту і 

сільське господарство, підвищення мінімальної заробітної 

плати, зарплат і пенсій [5]. 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна 

стверджувати, що проблеми економічної безпеки існують, як на 

внутрішньодержавному рівні, так і на міжнародній арені. В 

Україні також існує велика кількість проблем напряму 

пов’язана з економічним безпекою держави, такі як пандемія 

COVID-19, тіньова економіка, слабке соціально-економічне 

забезпечення населення, зростання безробіття, послаблення 

економічної потужності країни через бойові дії на сході країні 

та анексія АР Крим. Але вживши всі необхідні заходи задля 

покращення економічної ситуації, можна очікувати стабілізації 

багатьох показників.  
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МІЖНАРОДНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ ТА КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ 

КОМПАНІЇ «APPLE INC.» 

 
Актуальність. У глобальному середовищі рівень 

конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій 

визначається, насамперед, ефективністю їх стратегічного 

управління. З погляду на це, варто виділити корпорацію Apple. 

«Apple Inc.» ‒ американська компанія, яка проектує та 

розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та 

онлайн-сервіси. Це перша американська компанія, чия 
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капіталізація перевершила 2 трлн доларів США. Таким чином 

сьогодні питання дослідження конкурентних стратегій 

компанії Apple є актуальним. 

Мета роботи полягає у аналізі стратегічного управління 

компанії «Apple Inc.» для забезпечення її 

конкурентоспроможності. 

Новизна роботи полягає у дослідженні конкурентних 

стратегій корпорації на основі SWOT-аналізу. 

Результати дослідження. Apple ‒ це найбільша у світі 

компанія у сфері інформаційних технологій за виручкою, 

найбільша у світі технологічна компанія за обсягом активів і 

третій найбільший у світі виробник мобільних телефонів. 

Продажі компанії у 2020 році становили 267,7 млрд. доларів, а 

дохід ‒ 57,2 млрд. доларів США [1].  

Професійний менеджмент в компанії Apple був 

організований її засновниками. Корпорація Apple сама 

виробляє комп'ютери і пише програми тільки під них, 

втілюючи свою ідею ‒ «Пропонувати найкращі технології для 

персональних комп'ютерів і передавати їх як можна більшій 

кількості людей» [1]. Таким чином за М. Портером компанією 

вибрана стратегія широкої диференціації, ‒ спрямована на 

надання товарам специфічних рис, що відрізняють їх від 

товарів фірм конкурентів. Отож, корпорація «Apple Inc.» 

використовує такі стратегії: 

‒ стратегія розвитку продукту (впровадження 

інноваційних товарів, модифікація асортименту, 

вдосконалення параметрів продукції); 

‒ стратегія широкої диференціації (надання товарам 
специфічних рис, що відрізняють їх від товарів фірм 

конкурентів); 

‒ стратегія концентричної диверсифікації (пошук нових 

видів одного і того самого рівня: виробництво не лише 

смартфонів, а й планшетів та портативних медіаплеєрів на 

операційній системі попередніх); 
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‒ стратегія чистої диверсифікації (освоєння абсолютно 

нових видів діяльності). 

Незважаючи на більш високий рівень цін, продукція 

Apple володіє великими потенційними можливостями і 

користується визнанням висококваліфікованих користувачів 

персональних комп'ютерів, багато в чому завдяки грамотній 

рекламній та PR політиці, проведеній компанією по всьому 

світу. У таблиці 1 наведений SWOT-аналіз, де досліджено 

слабкі та сильні сторони, можливості та загрози корпорації 

«Apple Inc.». 

 

Таблиця 1 

 

SWOT-аналіз компанії «Apple Inc.» 

 
Strengths 

(сильні сторони) 

Weaknesses 

(слабкі сторони) 

• Apple є однією з найбільш 

авторитетних ІТ-компаній у світі 

• Компанія є експертом з 

розвитку власного програмного 

забезпечення і апаратних засобів; 

• Після кожної презентації 

нового iPhone чи iPad  продажі 
зростають у рекордній кількості; 

• Apple має хорошу лояльність 

до бренду; 

• Apple часто проводить 

дослідження і розвиває свої підрозділи. 

• Слабкий зв'язок з Intel і 

Microsoft; 

• Життєвий цикл продукту 

компанії Apple дуже малий, велика 

частина доходів залежить від запуску 

нових продуктів і послуг; 

• Частка ринку Apple 
поступається частці головного 

конкурента ‒ Microsoft; 

• Продукція Apple має високу 

ціну; 

• Наявність додаткових послуг 

у гаджетах, які є платними, у той час, 

коли у конкурентів вони ‒ безкоштовні. 

Opportunities (можливості) Threats (загрози) 

• Можливе розширення 

асортименту деяких товарів та 

покращення презентацій нової 

продукції; 

• Збільшення вірусів на 

персональних комп'ютерах можуть 

сприяти появі антивірусів розроблених 
компанією Apple; 

• Співпраця Apple з іншими 

компаніями є слабкою, Apple може 

• Наявність великої кількості 

конкурентів (Microsoft, Google, Bose, 

Fitbit, Sony Mobile, Dell, Amazon, 

PayPal, Samsung тощо); 

• Microsoft випускає багато 

нових операційних систем, які швидко 

набирають популярність; 

• Інші компанії не бачать, як 

продукти Apple можуть поєднуватися з 
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розвивати хороші відносини для 

створення потужних підприємств; 

• Ринок ноутбуків зростає, 
компанія Apple повинна бути 

зосереджена на розробці нових моделей, 

щоб задовольнити потреби клієнтів. 

їх програмним забезпеченням, тому не 

охоче хочуть розвивати партнерство; 

• Програмне забезпечення, 
телефони та інше обладнання компанії 

Apple є дорогими в порівнянні з їх 

конкурентами. 

Джерело: складено автором за [1]. 

 

Таким чином, виконавши SWOT-аналіз, можна 

підсумувати, що у компанії Apple, не зважаючи на безліч 

позитивних аспектів, існують і негативні, починаючи від 

швидкого розвитку продукції конкурентів, які намагаються 

скопіювати операційні системи і дизайн новинок корпорації 

Apple, закінчуючи складними програмними системами 

компанії, через які з Apple не хоче співпрацювати ні один 

конкурент. Також дана корпорація великою мірою зобов'язана 

свої платним додатковим послугам, таким як музичні магазини, 

коли у інших компаніях дані послуги надаються безкоштовно. 

У серпні 2020 року Apple стала першою компанією у 

США і другою у світі з капіталізацією 2 трлн дол. Слід 

зауважити, що саме телефони приносять Apple найбільший 

дохід ‒ 62% доходу за 2020 фінансовий рік. У 2020 

фінансовому році реалізація iPhone склала 137,78 млрд дол, 

знизившись щодо показника 2019 р., який становив 142,38 млрд 

дол. Спад відбувся переважно через те, що користувачі чекали 

вихід нових моделей, який не відбувся через пандемію COVID-

19 [2]. На рисунку 1 зображена структура доходу компанії 

Apple за 2020 р. 

 

 
Рис. 1. Структура доходу компанії Apple за 2020 р. в % 

Джерело: складено автором [2]. 
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Звіт Apple за перший квартал 2021 фінансового року 

показав рекордну виручку – дохід виріс на 21% в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року і склав рекордні 111,4 

млрд дол. Чистий прибуток на акцію (EPS) склав 1,68 дол., 

збільшившись на 35%. Виручка компанії від смартфонів за 

перший квартал 2021 фінансового року перевершила 

очікування, а дохід від iPhone 12 збільшився на 17%, до 65,6 

млрд дол. Число користувачів iPhone перевищило 1 млрд [3]. 

 Висновки. Отже, «Apple Inc.» ‒ це одна з провідних 

компаній, що займається виробництвом електронних приладів, 

капіталізація якої перевищила 2 трлн. доларів у 2020 р. 

Проаналізувавши діяльність компанії «Apple» можна зробити 

висновок, що корпорація використовує наступні стратегії: 

стратегія розвитку продукту; стратегія широкої диференціації; 

стратегія концентричної диверсифікації; стратегія чистої 

диверсифікації. Таким чином продукція Apple є 

конкурентоспроможною, володіє великими потенційними 

можливостями і користується популярністю серед своїх 

користувачів. 
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РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ У 

РОЗВИТКУ КРАЇН-РЕЦІПІЄНТІВ 

 

Особливу увагу слід приділити дослідженню 

потенційних переваг та недоліків іноземних інвестицій для 

приймаючих країн. Позитивні ефекти від впливу іноземних 

інвестицій в економіку країни перебування можуть бути за 

наступними напрямками. Загальні економічні наслідки: 

1. Розвиток експорту. ПІІ можуть сприяти розвитку 

експорту за трьома основними аспектами: зростання обсягів, 

оскільки в більшості випадків принаймні частина продукції, що 

виробляється підприємствами з іноземними інвестиціями, 

реалізується за межами країни; вдосконалення географічної 

структури шляхом виходу на нові ринки, що не були доступними 

для вітчизняних виробників через низьку 

конкурентоспроможність їх продукції; вдосконалення товарної 

структури за рахунок товарів і послуг, що втілюють нові 

технології.  

2. Створення ефекту мультиплікатора. Іноземні 

інвестиції сприяють розвитку пов'язаних з цим вітчизняних 

виробництв та галузей, що забезпечують життєдіяльність 

підприємств з прямими інвестиціями. 

3. Покращене використання місцевих ресурсів. 

Зарубіжні компанії на національному ринку призводять до 
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заміни або витіснення менш ефективних вітчизняних фірм, що 

призводить до перерозподілу внутрішніх ресурсів і капіталу 

між більш-менш прибутковими компаніями та сприяє 

зростанню середнього рівня продуктивності праці. Вони також 

можуть забезпечити використання ресурсів, які в іншому 

випадку не застосовувалися б місцевими фірмами, тим самим 

сприяючи місцевій економіці, щоб максимізувати вигоду від 

розміщення своїх ресурсів. 

4. Сприяння синхронізації глобального зростання 

ділового циклу. Оскільки прямі іноземні інвестиції пов'язані з 

частинами світових компаній у різних куточках світу, то, 

відповідно, важливість міжнародної торгівлі в напрямку 

компаній. Для багатьох ТНК ПІІ фактично замінили торгівлю 

[1]. 

Прямі іноземні інвестиції можуть сприяти зростанню 

економіки країни перебування за рахунок збільшення попиту в 

інших підрозділах ТНК, що базуються в інших державах. Іноземні 

компанії на місцевих ринках спонукають вітчизняні фірми 

працювати більш ефективно. Діяльність зарубіжних фірм сприяє 

більш швидкій передачі нових та вдосконалених технологій та 

вдосконаленню практики управління місцевим фірмам на основі 

так званого експоненційного ефекту. Технологічний вплив 

насамперед впливає на залучення передових технологій. Іноземні 

інвестори часто мають у своєму розпорядженні величезні ресурси 

для проведення досліджень та розробок для підтримки лідируючих 

позицій. 

Організація з іноземними інвестиціями є найбільш 

конкурентоспроможною фірмою, яка забезпечує найбільшу 

частку від загальних витрат на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи та здатна впровадити у виробництво 

новітні досягнення науково-технічного прогресу. Присутність 

компаній із іноземними інвестиціями, що стимулюють 

конкуренцію, і, фактично, спонукають місцевих виробників 

скопіювати технологію, щоб ефективніше боротися за отримання 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

238 

замовлень. Це призводить не лише до загального підвищення 

рівня технологій того часу, але й до кращого використання 

обмежених ресурсів. [2] 

Як світова економічна практика, вплив іноземних 

інвестицій не обмежується позитивним впливом на економічний 

розвиток приймаючої держави. Іноземні інвестиції також 

можуть мати негативний ефект і, швидше за все, гальмувати 

економічне зростання та розвиток національної економіки, ніж 

сприяти обом. Розглянемо негативний вплив іноземних 

інвестицій, який вони мають на економіку країни перебування. 

Негативний фінансовий вплив: нерівномірний розподіл доходу; 

відсутність податкових декларацій; трансфертне ціноутворення 

[19]. Соціальні наслідки та зайнятість: погіршення зайнятості; 

зростання розриву в доходах населення та поглиблення 

нерівності. Технологічний вплив: імпорт застарілих технологій; 

техніко-економічна та технологічна прив'язка до приймаючої 

держави, яка «експортує» інвестиції.  

Загальний економічний вплив: 

1. Сприяння синхронізації глобальних спадів у бізнес-

циклах. ПІІ підвищили значення міжнародної торгівлі в 

напрямку компаній, оскільки багатонаціональні компанії мають 

свої офіси в різних країнах, для використання своїх 

порівняльних та конкурентних переваг (таких як "дешева" або 

висококваліфікована робоча сила). Прямі іноземні інвестиції 

можуть сприяти зниженню економіки держави, що приймає, 

через порушення структури попиту в одній країні, що є ще 

одним «відлунням» на більш високому рівні, ніж це було раніше 

на міжнародному рівні. Наприклад, реагуючи на спад у країні, 

ТНК знижує рівень ділової активності у своїх закордонних 

департаментах. Крім того, зменшення одиниць даних про доходи 

компаній провокує зниження економічної активності в країні їх 

розміщення. 

2. Неефективна інтеграція інвестицій приймаючої 

країни до структури міжнародного розподілу праці. ПІІ можуть 
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змінити умови торгівлі приймаючої держави шляхом 

структурної трансформації, яка відбулася в результаті 

припливу капіталу. Тому що в основному прямі інвестори - 

експортери, відповідно, внесок у платіжний баланс вище, ніж 

не експортери, і їх дії можуть призвести до погіршення умов 

торгівлі у приймаючій країні, що значно зменшить її вигоду від 

торгівлі. Особливо це стосується сировинних операцій, коли 

користь приймаючої держави, яка повинна включати істотну 

компенсацію за виснаження корисних копалин, взагалі 

залежить від умов, які диктує іноземна компанія. 

3. Вплив на якість шляху розвитку. Спосіб зростання 

економіки на відміну від темпів зростання сам по собі має 

вплив на суверенітет національної економіки та розподіл 

доходу країною перебування та державою-інвестором. Однак 

вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток 

держави, що приймає, може бути не тільки позитивним, як 

очікувалося, у більшості випадків, але й мати негативний вплив 

на мікро- та макроекономічні показники, що пов'язано з 

різними функціональними властивостями капіталу [4: 109]. 

Отже, найважливішим питанням залучення значних 

іноземних інвестицій є їх високі виробничі та невиробничі 

витрати. Висока вартість виробництва в окремих країнах на 

будівництво виробничих потужностей та створення відповідної 

інфраструктури, екологічних, географічних та кліматичних 

умов роблять державу непривабливою для інвесторів, 

спонукаючи їх перенести свій капітал у країни з меншими 

виробничими витратами, а отже, менший інвестиційний ризик. 

Однак,  незважаючи на негативні фактори, країни, що 

розвиваються, не можуть обійтися без прямих іноземних 

інвестицій. ПІІ - найімовірніший спосіб участі країн, що 

розвиваються, у міжнародному розподілі праці. 

 

 

 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

240 

Список використаних джерел та літератури 

1. Рябець Н. М. Роль процесу транснаціоналізації в 

розвитку сучасної національної економічної системи України в 

умовах глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

visnyk-onu.od.ua › journal 

2. Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. Глобальна 

економіка: принципи становлення, функціонування, 

регулювання та розвитку: монографія. Львів: вид-во ЛКА, 

2015. 594 с. 

3. Лимонова Е.М., Воробйова К.О. Дослідження впливу 

ТНК на країни базування та приймаючі країни. Європейський 

вектор економічного розвитку. 2014. № 2 (17). 

4. Жиленко К. М. Систематизація та аналіз моделей 

поведінки ТНК у сучасних умовах глобалізації. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 

2018. Вип. 17(1). С. 108-113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

241 

УДК: 339.92 

М.Д. Іванов 

(здобувач ВО «Бакалавр» 4 курсу,  

спеціальність «Міжнародні економічні відносини»,  

Національний авіаційний університет, м. Київ) 

641588@stud.nau.edu.ua  

Науковий керівник: С.О. Біла 

проф., д.н.д.у., професор кафедри міжнародних  

економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ, м.Київ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

БЛОКЧЕЙН У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ  

(НА ПРИКЛАДІ ТОКЕНІВ NFT) 

 

Зростання дефіциту і ринкових цін на традиційні природні 

ресурси, що є сировинною базою для розвитку виробництва та 

ведення міжнародного бізнесу на основі застарілих, традиційних 

технологій середини ХХ ст., супроводжується прискореними 

викидами СО2 та процесами карбонізації навколишнього 

природного середовища. За умови збереження такої тенденції, вже 

найближчого часу людство опиниться перед загрозами глобальних 

кліматичних змін. Так, внаслідок посилення глобального потепління, 

таяння льодовиків – підвищится рівень води у світовому океані, 

внаслідок чого під воду піде багато острівних держав та зросте 

кількість кліматичних біженців. Затоплення прибережних територій 

виведе з обробки площі  сільськогосподарських пребережних угідь, 

що загострить проблему голоду. Здорожчання традиційних ресурсів 

виробництва, у т.ч. – енергетичних (нафта, природний газ, кам'яне 

вугілля, антрацит та ін.), призведе до зростання цін на всі товари та 

послуги, а отже – стане причиною збільшення прошарку бідного 

населення в країнах світу. Вихід з такої ситуації криється у переході 

від традиційного технологічного укладу «Індустрії 2.0» та «Індустрії 

3.0» до принципово нових інноваційних цифрових технологій, що 
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поєднує у собі «Індустрія 4.0». Важливу роль у розвитку цифрових 

технологій відіграють технології «Блокчейн», які у свою чергу, 

містять технології токенів NFT (з англ. – A non-fungible token (NFT) 

– невзаємозамінний токен). Проблематика застосування технології 

«Блокчейн» та технології токенів NFT у міжнародному бізнесі майже 

не розглядається в українській та у світовій економічній науковій 

літературі, хоча це й має гарні перспективи для бізнесу. Така 

постановка проблеми обумовлює актуальність даного наукового 

дослідження. 

Мета та завдання дослідження – визначити сутність та 

обгрунтувати перспективи застосування технології «Блокчейн» 

та її складової – технології токенів NFT у міжнародному 

бізнесі, обгрунтувати можливості та переваги цього процесу.    

Цифрова економіка – це економіка, у якій найбільшого 

значення та максимальної цінності набувають віртуальні, а не 

матеріалізовані (існуючі у реальній, фізичній формі) активи, 

ресурси та різноманітні транзакції. Цифрова економіка створює 

умови для розвитку як національного, так і міжнародного бізнесу 

на основі  цифрових комп'ютерних технологій та на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІСТ), з англ. – 

Information and Communication Technology. Складовими цифрової 

економіки є: технологія «Блокчейн», 3D прінтери, віртуальна 

реальність (з англ. virtual reality, VR), доповнена реальність (з англ. 

augmented reality, AR), «Інтернет речей»  (Internet of  Things (IoT)), 

«Індустріальний Інтернет»  (Industrial Internet of Things (IIoT)), 

«Інтернет цінностей» (Internet of  Valuе (IoV)), «Інтернет усього» 

(Internet of Everyting (IoE)) та інші інноваційні технології. Серед 

найбільш перспективних сфер застосування технології «Блокчейн» 

– ідентифікація, використання та управління віртуальними 

валютами (наприклад – Bitcoin, Ripple (XRP), Ethereum, Litecoin та 

ін.); реалізація проектів з введення офіційних цифрових валют 

Центральними Банками різних країн світу; ідентифікація, 

використання та управління процесами електронної комерції (е-
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комерції), розвиток Інтернет-продажів на всіх рівнях національного 

та міжнародного бізнесу. 

У системі технології «Блокчейн» вагоме місце займає 

NFT, як один з ключових будівельних блоків нової цифрової 

економіки, заснованої на блокчейні [1]. На практиці швидко 

розвиваються бізнес-проекти, що експериментують з NFT 

використовуючи їх в різних сферах, таких як: ігри, цифрова 

ідентифікація, ліцензування, сертифікація і образотворче 

мистецтво. Токени NFT створюють підгрунтя для забезпечення 

прав володіння особливо цінними предметами, що зміцнює 

позиції захисту власності у міжнародному бізнесі [2]. У практиці 

бізнес-процесів, токени NFT можуть бути надзвичайно 

потужними, оскільки вони здатні представляти будь-який актив 

– цифровий або реальний.  

Серед найбільш перспективних, у міжнародному бізнесі 

слід відзначити наступні напрямки використання токенів NFT.   

1. Сфера колекціонування. З допомогою CryptoKitties токени 

NFT можна використовувати для створення нового виду цифрових 

колекційних предметів. Натомість, і традиційні предмети 

колекціонування, такі як бейсбольні картки та марки, також 

проходять токенізацію NFT [3].  

2. Сфера ігрового бізнесу та розваг. Торгові ігрові предмети 

є одним із можливих напрямків використання токенів NFT. Адже 

більшість реалізацій обертаються навколо покрокових стратегій чи 

карткових колекційних ігор, таких як Axie Infinity або Gods 

Unchained. Однак з NFT такі ігри, як Fortnite або CS: GO, з яскравою 

економікою ігрових предметів, можуть у перспективі розпочати 

торгівлю предметами в Інтернет-мережі за допомогою токенів 

NFT.  

3. Сфера розвитку бізнесу у мистецтві, у креативних 

індустріях. З розвитком ринку об'єктів мистецтва, Rarible торгівля 

цифровим мистецтвом стає актуальною. Токени NFT дозволяють 

художникам монетизувати свої твори мистецтва та захищати 

авторські права. Токени NFT також дозволяють художникам та 
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іншим представникам творчих індустрій, у т.ч. авторам літературних 

та музичних творів, п'єс, кінофільмів, аудіо- та відео творів та ін. 

отримувати гонорари (роялті) щоразу, коли їх твори змінюють 

власників (або користувачів).  

4. Віртуальні активи. Служба імен Ethereum та Unstoppable 

Domains перетворили доменні імена .eth та .crypto на NFT, якими 

можна торгувати. Нерухомість у віртуальних світах Decentraland та 

Cryptovoxels також символізована у NFT. 

5. Реальні активи. Однією з первинних цілей NFT стає процес 

токенізування реальних активів, якими можливо торгувати. 

OpenLaw створила систему торгівлі нерухомістю за стандартом 

токена ERC-721, а минулого року Nike також запатентувала систему 

токенізації взуття. 

6. Ідентичність інформації, захист інформаційних баз 

великих даних.  За допомогою NFT користувачі Інтернету хможуть 

краще захищати та контролювати свою особисту інформацію, таку 

як історія хвороби людини, дані про ДНК,  свідоцтва про 

народження, дані про трудовий стаж та ін. [4]. 

Висновки. В системі цифрової економіки технологія 

«Блокчейн» та її складова – токени NFT представляють собою 

систему розподілених баз даних, що використовують алгоритми для 

надійного обліку різноманітних транзакцій. Інформацію, що 

потрапляє або генерується в системі «Блокчейн» та на рівні токенів 

NFT неможливо нелегально змінити (підробити, видалити, 

знищити), оскільки більш пізні за часом створення ланцюги, що 

фіксують інформацію про транзакції захищають дані про вже 

здійснені раніше операції. Такий принцип організації робить 

технологію «Блокчейн» та токенів NFT універсальною для 

застосування у міжнародному бізнесі. 
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МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА 
 

В умовах прискореної трансформації економічних систем, 

викликаних процесами інформатизації, визначальними 

факторами економічного розвитку стали інформація та знання. 

Поширення глобальної мережі Інтернет, впровадження цифрових 

товарів та послуг сприяють переходу суспільства до 

інформаційної моделі розвитку, що базується на цифрових 

технологіях. Цифрова економіка як новий економічний устрій 

тісно пов’язана з інтенсивним розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), процесами інформатизації, що 

знаходяться в основі четвертого технологічного укладу, який 

пов'язаний із прискоренням темпів економічного зростання та 

формуванням принципово нової системи управління. Сьогодні 

цифрова економіка тісно переплітається з традиційною та набуває 

глобального характеру, впливаючи на всі сфери суспільного 

життя.  

Цифрова економіка, як результат четвертої промислової 

революції, є предметом численних дискусій, адже з одного 

боку, виступає драйвером конкурентоспроможності та 

економічного зростання для багатьох країн світу, а з іншого – 

стає першопричиною виникнення потенційних загроз для 

соціальної стабільності та суспільства в цілому. 
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Незважаючи на численні наукові дослідження щодо 

позитивного та негативного впливу цифровізації економіки, в 

умовах інтенсивних трансформаційних змін, виникнення нових 

та удосконалення існуючих технологій дане питання 

залишається актуальним і потребує подальших досліджень. 

Відповідно, основним завданням є дослідження впливу 

цифрової економіки на сучасний розвиток суспільства на 

основі визначення основних переваг і можливостей, загроз та 

перешкод. 

Слід звернути увагу на те, що серед науковців і практиків 

не існує єдиного підходу до визначення поняття цифрової 

економіки, водночас, більшість з них основною її ознакою 

називають широке застосування ІКТ у процесах суспільного 

виробництва. Так, на думку Г. Карчевої, цифрова економіка – 

це інноваційна динамічна економіка, що базується на 

активному впровадженні інновацій та ІКТ в усі види 

економічної діяльності та сфери життєдіяльності суспільства, 

що дозволяє підвищити ефективність та 

конкурентоспроможність окремих компаній, економіки та 

рівень життя населення  [1:15]. 

Безперечно, цифровізація має низку переваг для 

економічного розвитку, що проявляється у формі 

мультиплікаційних ефектів. За даними Світового банку, 

результатами цифрових трансформацій виступають: динамічне 

зростання економіки, бізнесу, збільшення податкових 

надходжень, притік інвестицій, зростання експорту послуг 

тощо. Значним є також вплив цифрової економіки на ринок 

праці, що проявляється через створення можливістю для 
виникнення нових робочих місць та підвищення зайнятості 

населення.  

Широкі можливості цифровізації сприяють її 

прискореному проникненню у всі сфери суспільного розвитку, 

що проявляється на всіх його рівнях, основними серед яких є 

[2]: 
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- глобальний рівень, на якому цифровізація сприяє 

підвищенню якості життя, зростанню продуктивності праці та 

виробництва на основі автоматизації, появі нових моделей і 

форм підприємницької діяльності, створенню можливостей 

вільного доступу та просування товарів і послуг у глобальному 

масштабі, зростанню конкурентоспроможності та припливу 

додаткового капіталу, економічному та соціальному ефекту; 

- корпоративний рівень, на якому цифровізація стимулює 

створення нових продуктів і послуг, підвищення їх якості та 

розуміння потреб споживача за рахунок гнучкості і високої 

адаптивності під їх потреби, виникнення можливості 

самостійно реалізовувати свій товар без залучення 

посередників (онлайн-платформи), оптимізацію витрат 

(зниження витрат на пошук нової інформації, просування та 

ведення переговорів), прискорення бізнес-процесів, 

скорочення фінансових витрат та банківських транзакцій, що в 

сукупності значно знижує бар’єри для участі у світовій 

торгівлі; 

- мікрорівень, де цифровізація є каталізатором 

виникнення нових професій та джерел отримання доходу, 

створення можливостей працювати віддалено, спрощення та 

здешевлення доступу до інформації, товарів та послуг у будь-

якій точці світу, індивідуалізії товарів та послуг під потреби 

споживача. 

Проте, слід зазначити, що усі позитивні зрушення, 

викликані цифровізацією, прослідковуються виняткового у 

технологічних компаніях, а не у традиційних секторах 

економіки. До того ж, окрім можливостей, цифровізація 
супроводжується виникненням нових викликів та загроз, які 

постають перед суспільством і державами.  

Одним із основних ризиків цифрової трансформації 

економіки є скорочення чисельності працюючих та можливе 

зростання безробіття, оскільки автоматизація багатьох 

виробничих процесів витісняє не лише некваліфікованих 

працівників, але й і кваліфіковану, розумову працю. 
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Результатом зростання безробіття є поглиблення соціальної 

нерівності у суспільстві, короткострокове зниження 

продуктивності праці та значні зміни у регіональній структурі 

розміщення продуктивних сил, необхідній освіті і 

кваліфікаціях персоналу [3]. 

Іншим важливим ризиком є зростання кіберзлочинності 

та кібератак (викрадення персональних даних, коштів із 

рахунків, незаконне збирання конфіденційної та комерційної 

інформації). Новими негативними трендами цифровізації стали 

шахрайство з криптовалютами та атаки на віртуальні активи в 

блокчейн. За даними Всесвітнього економічного форуму, саме 

кібератаки належать до 5 основних небезпек, що загрожують 

людству, поряд з природними катастрофами і зміною клімату. 

Також, варто звернути увагу на загострення та посилення 

напруженості між державами у боротьбі за технологічне 

домінування, одним із яскравих прикладів якої є торговельна 

війна між США і Китаєм, яка показала, що сьогодні 

фундаментом світового панування та лідерства є штучний 

інтелект, системи комунікації та спостереження, автономний 

транспорт та інші досягнення цифрової економіки. Разом з тим, 

існують певні ризики використання штучного інтелекту та 

роботизації, серед яких можна відмітити зростання рівня 

безробіття, соціальної напруженості, здійснення тотального 

контролю за населенням, можливий витік інформації тощо. 

Незважаючи на зростання кількості користувачів 

глобальної мережі Інтернет, понад 3 млрд. людей у всьому світі 

не мають до неї доступу, внаслідок чого відбувається 

поглиблення цифрової нерівності, яка призводить не лише до 
зниження якості життя людей, але й зменшує 

конкурентоспроможність окремих країн на світовій арені. 

Таким чином, стрімкий розвиток цифровізації у світі 

суттєво змінює середовище та спосіб життя людей. 

Цифровізація є першопричиною створення нового ландшафту 

глобальної економіки, сприяє зниженню витрат, спрощує 

взаємодію між економічними суб’єктами, прискорює 
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економічні процеси та пропонує дедалі більші можливості на 

всіх рівнях суспільного розвитку. Але, водночас, цифрова 

економіка породжує нові загрози та виклики, на які суспільство 

повинно швидко знаходити відповіді з метою ефективного 

використання переваг, що можуть забезпечити умови для його 

сталого розвитку. 
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РОЛЬ БРЕНДИНГУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТНК 

НА СВІТОВИХ РИНКАХ 
 

Провідні ТНК країн світу у ХХ – на початку ХХІ ст. 

прагнуть популяризувати свою діяльність за допомогою бренду, 

що забезпечує  впізнаваність їх продукції на ринку. За 

допомогою бренду – запатентованого логотипу, поширюються 

відомості і про корпоративні цінності, культуру, соціальну 

відповідальність ТНК. Брендування іміджу ТНК стає однією з 

найбільш поширених та динамічних стратегій поведінки ТНК 

на світових ринках у ХХІ ст. Бренд стає важливим аспектом 

повсякденного життя сучасного соціуму, зокрема покоління 

міленіалів та покоління Z. Адже саме популярні бренди фірм 

схиляють споживачів здійснювати вибір на ринку саме на їх 

користь, що приносить ТНК великі прибутки, гарантує збут їх 

товарів та послуг. Бренд свідчить про те, що продукція фірми є 

якісною, безпечною, а ТНК дбає про свою репутацію, якість, 

функціональність, надійність, впроваджує у практику бізнесу 

принципи екологічності, недискримінації та добросовісної 

конкуренції. Неухильне зростання на світових ринках ролі 

бренду великих фірм та ТНК свідчить про актуальність та 

вагоме практичне значення даного наукового дослідження. 
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Завданням даної наукового дослідження є визначення 

ролі брендингу у забезпеченні конкурентоспроможності ТНК на 

світових ринках.  

 Процес брендингу традиційно «вузько» розглядався як 

складова реклами, маркетингових досліджень. Дійсно, світовий 

маркетинг щодо просування бренду ТНК стає дедалі 

привабливішим для всіх великих компаній світу. У широкому 

трактуванні корпоративний брендинг – це маркетингова 

стратегія, в якій бренд та фірмова назва ТНК є однакові. Як 

приклад: Nike, IBM, Sony та Virgin. На практиці, 

корпоративний брендинг не може обмежуватися виключно 

певним знаком (логотипом чи найменуванням), адже брендинг 

– більш широке явище, яке містить у собі кілька «точок» впливу 

на свідомість споживачів: якість та безпеку обслуговування 

клієнтів, соціальний захист та навчання співробітників, 

обслуговування клієнтів до та після продажів; якість та безпеку 

пакування; рекламу та якість продуктів і послуг. Важливу роль 

у процесі брендингу ТНК відіграє популяризація діяльності 

компанії у сфері сталого розвитку, у напрямку екологізації 

виробництва, протидії дискримінації за статтю, віком, 

релігійними уподобаннями, у т.ч. – в процесі прийому 

працівників на роботу. Бренд ТНК уособлює у собі всі здобутки 

фірми у вищеназваних сферах, у т.ч. у сфері дотримання 

фірмою принципів корпоративної соціальної відповідальності, 

що робить процес брендування системним, комплексним 

явищем порівняно з традиційним маркетингом. Стратегічний 

характер бачення перспектив  довгострокового розвитку, 

висока організаційна культура та корпоративний імідж – 
синтезуються для створення потужного корпоративного 

бренду ТНК,  що виступає як основа його 

конкурентоспроможності [1]. 

На початку третього десятиріччя ХХІ ст. інвестиції в 

нематеріальні активи, переважно, перевищують інвестиції у 

фізичні активи на рівні ТНК (фірм), а також – на рівні 

національної економіки багатьох країн світу. Саме 
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нематеріальні активи стають першоджерелом створення 

цінності, доданої вартості та джерелом номінального зростання 

ВВП. Експерти зазначають, що бренд сприяє капіталізації 

активів ТНК, збільшує ринкову вартість акцій компанії та її 

прибутки. Стабільна бізнес-репутація та позитивний імідж ТНК 

є ключовим фактором формування лояльності клієнтів до 

продукції фірми, що забезпечує максимізацію її прибутків та 

оптимізує цінц та цінову премію. ТНК може використовувати 

переваги репутації бренду не лише для отримання преміальної 

ціни, але й для збільшення частки ринку та потоку доходів за 

рахунок витіснення конкурентів. У Топ-100 найдорожчих 

світових брендів за 2019 р. перші 10 місць займають: Apple, 

Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Coca Cola, Samsung, 

Disney, Toyota, McDonalds [2]. 

Бренд – це не застиглий процес, а динамічне явище. Так, 

на прикладі брендів Coca-Cola та Nike прослідковується, що 

успішне використання бренду у світі вимагає від ТНК постійно 

враховувати стратегії агрегування, адаптації та арбітражу 

одночасно, починаючи з визначення загального корпоративного 

ядра бренду (агрегації), і надалі – відображати це відповідними 

словами, зображеннями та музикою (адаптація та арбітраж). 

Рекламуючи та просуваючи бренд, фірма повинна враховувати 

історичні, культурні, інституційні та соціальні традиції, яких 

дотримуються споживачі ринків, освоєння яких здійснює ТНК. 

Адже ігнорування уподобаннь споживачів, їх культурних 

звичок та національних традицій може призвести до 

зворотнього ефекту – до втрати споживчих уподобань [3]. Саме 

тому у багатьох ТНК «глобальний» брендинг постійно 
еволюціонує, що пов'язано зі вступом на нові ринки, або в 

процесі розширення пропозиції асортименту товарів та послуг 

фірми на вже освоєних ринках.  

Висновки та перспективи подальших наукових 

досліджень. Роль брендингу у забезпеченні високої  

конкурентоспроможності ТНК на світових ринках у ХХІ ст. 

буде зростати. Брендинг надає ТНК наступні конкурентні 
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переваги. Створення бренду та його просування на ринку 

дозволяє ТНК налагодити  та здійснювати ефективну рекламну 

кампанію, послідовно рекламувати впізнавані товари клієнтам 

на всіх споживчих нішах та у всіх сегментах міжнародних 

ринків. Застосування бренду знижує для ТНК ризики щодо 

майбутнього недоотримання прибутків, адже саме завдяки 

бренду споживач психологічно «прив'язується» до продукції та 

послуг певного товаровиробника, довіряючи їх якості та 

безпеці. Ефективний брендинг ТНК враховує особливості 

розвитку локальних споживчих ринків. Враховує культурні, 

інституційні, історичні та ділові відмінності місцевих ринків та 

окремих територій, що дозволяє задовольнити уподобання 

споживачів на всій території країн, де працює ТНК. Цей 

принцип має назву «локалізація» і саме він дозволяє 

забезпечити ефективну комунікацію зі споживачами на 

регіональних та місцевих (локальних) невеликих ринках збуту 

[3]. Використання бренду зменшує вартість виробництва та 

оптимізує процес управління ТНК, сприяє капіталізації та 

підтримує високі ціни на акції фірми. 

На початковому етапі розвитку бренд ТНК розглядався, 

в основному, як логотип (фірмовий знак), що може точно  

ідентифікувати належність товару чи послуги конкретному 

товаровиробнику. Отже, фірмовий товарний знак розглядався 

як уособлення та основна складова брендингу, оскільки саме 

його використовували для ідентифікації та диференціації 

продукту ТНК на відміну від продукції інших компаній. 

Натомість, у ХХІ ст. все більшого значення набуває 

зв'язок бренду з позитивним іміджем ТНК, що підкреслює 
участь фірми у доброчинності, меценатстві, її участь у 

процесах екологізації виробництва та в процесі виконання 

цілей сталого розвитку. Частиною бренду ТНК стає політика 

недискримінації, прихильність принципам доброчесної 

конкуренції та легального (прозорого) ведення бізнесу. За 

такого підходу бренд ТНК отримує системне, стратегічне 

значення, оскільки відображає формування довгострокової 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

255 

стратегії поведінки фірми на ринку та характеризує ступінь її 

корпоративної соціальної відповідальності за результати 

повсякденної бізнес-діяльності.  
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 

ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 

ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

Сталий розвиток у перекладі з англійської мови (англ.- 

sustainable) означає стійкість. І коли ми говоримо про сталий 

розвиток, то маємо на увазі екологічну, культурну, економічну 

та соціальну стійкість людей. А в широкому контексті - це 

здатність людської цивілізації та біосфери Землі співіснувати. 

https://www.forbes.com/global2000/#128796d5335d
https://uk.wikipedia.org/wiki/Транснаціональна_корпорація
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«Людство здатне надати розвитку стійкий і 

довготривалий характер, з тим, щоб воно відповідало потребам 

нині живих людей, не позбавляючи майбутні покоління 

можливості задовольняти свої потреби» [1; 10]. Сталий 

розвиток вимагає узгоджених зусиль світової спільноти щодо 

створення всеосяжного, сталого та стійкого майбутнього для 

людей та планети. Основою сталого розвитку є економічні та 

екологічні інтереси суспільства. Порушення рівноваги між 

ними впливає на погіршення якості життя. 

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної 

Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого 

розвитку на якому був прийнятий Порядок денний розвитку 

після 2015 року та затверджено нові орієнтири розвитку. 

Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: 

порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було 

визначено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. 

Однією з найбільш пріоритетних виступає 4 ціль: 

забезпечення всеохоплюючої і якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх. 

Поняття сталого розвитку дуже тісно пов’язане з освітою, 

а точніше, зі становленням нової парадигми освіти, освіти для 

сталого розвитку. Україна стала однією із 55-ти країн, що 

приєдналися до реалізації Стратегії освіти для сталого 

розвитку. Основною метою цієї Стратегії є становлення нової 

парадигми освіти, яка має бути націлена на формування нового 

способу мислення, за якого всі соціально-економічні та 

соціально-екологічні процеси і явища повинні розглядатися з 

урахуванням принципів сталості людської цивілізації. Закон 
України «Про вищу освіту» (2014 р.) є одним із головних 

принципів державної політики у сфері вищої освіти і 

проголошує сприяння сталому розвитку суспільства шляхом 

підготовки конкурентного людського капіталу та створення 

умов для освіти протягом життя [2]. 

Важливу роль у досягненні цілей сталого розвитку в 

галузі освіти відіграють міжнародні інститути та центри 
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ЮНЕСКО [3]. Їх основною метою є сприяння діяльності 

ЮНЕСКО у зміцненні миру та безпеки, розповсюдженню 

культури та освіти серед народів в інтересах забезпечення 

поваги до справедливості, законності, прав і свобод людини, 

проголошених у Статуті ООН. Серед цих організацій чільне 

місце займає Міжнародний інститут планування освіти 

(місцезнаходження – Париж, Франція). Основними 

напрямками діяльності Інституту є підготовка кваліфікованих 

кадрів у галузі освіти, розробка і впровадження програми з 

підготовки фахівців у галузі освіти, здійснення досліджень в 

галузі управління та планування освіти, сприяння обміну 

інформацією, практичним досвідом освітян різних країн, 

вирішення різноманітних організаційних питань тощо. 

Ще одним міжнародним інститутом, діяльність якого 

зосереджена на вирішенні питань освіти і який є одним із 

найстаріших інститутів ЮНЕСКО, є Міжнародне бюро освіти 

(місцезнаходження – Женева, Швейцарія). У витоків його 

діяльності стояли відомі педагоги та психологи Адольф Фер'єр 

та П'єр Бове. Тривалий час, з 1929 по 1967 р., організацію 

очолював всесвітньо відомий психолог Жан Піаже, який 

стверджував, що "лише освіта здатна врятувати наше 

суспільство від можливого розпаду, будь то насильницького чи 

поступового". Саме під його керівництвом Бюро почало 

співпрацювати з ЮНЕСКО від самого початку створення у 1945 

р. 

Сьогодні Бюро є глобальним центром передового досвіду 

в навчальних програмах та суміжних питаннях. Воно 

займається збором, аналізом і поширенням інформації про 
структуру, освітні системи, основні спеціальності, за якими 

ведеться підготовка фахівців у країнах - учасниках ЮНЕСКО. 

Бюро склало глосарій термінології навчальних програм, який 

містить визначення для понад 180 термінів, що стосуються 

навчальної програми. Як робочий довідковий інструмент 

глосарій призначений для спеціалістів, викладачів та практиків 

і дозволяє залучати до публічних обговорень навчальних 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Ferri%C3%A8re
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Clapar%C3%A8de
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bovet
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програм низку зацікавлених сторін, зокрема, політиків, 

експертів, практиків та суспільство в цілому. Також 

Міжнародне бюро освіти створює умови для обміну 

документацією, інноваційними програмами, фахівцями, 

технічними засобами в галузі освіти. 

Інститут ЮНЕСКО з навчання упродовж життя, 

колишній Інститут ЮНЕСКО з освіти, є одним з провідних 

освітніх інститутів ЮНЕСКО. Його місцезнаходження – м. 

Гамбург (Німеччина). Це некомерційний міжнародний 

дослідницький, навчальний, інформаційний та видавничий 

центр, який переймається проблемами грамотності, 

неформальної освіти, навчання дорослих та навчання упродовж 

життя. Він надає послуги державам-членам ЮНЕСКО, 

різноманітним неурядовим громадським організаціям, а також 

партнерам із громадянського суспільства та приватного 

сектору. Інститут працює у тісній співпраці зі своєю штаб-

квартирою в Парижі, з виїзними представництвами ЮНЕСКО 

в різних країнах, із сестринськими інститутами та з 

національними та міжнародними партнерами. 

Ще одним важливим центром в галузі освіти є 

Міжнародний інститут ЮНЕСКО з розвитку потенціалу 

Африки, заснований Генеральною конференцією ЮНЕСКО в 

1999 році. Ставлячи за мету зміцнити потенціал африканських 

країн у галузі освіти та розвитку, Інститут прагне збільшити 

пропозицію та підтримку кваліфікованих викладачів із 

потужною мотивацією до освітньої діяльності, розширити 

можливості їх професійного зростання. Серед останніх ініціатив 

Інституту - підтримка африканських вчителів та педагогів у 
впровадженні багатомовної освіти на основі рідної мови Також 

важливим напрямком діяльності Інституту є збір, аналіз та 

генерування якісної інформації щодо стану освіти в країнах 

Африки. 

В Україні з середини 90-х років минулого століття при 

вищих навчальних закладах почали створюватися кафедри 

ЮНЕСКО, які стали учасниками програми «UNITWIN / 

https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-profit
https://en.wikipedia.org/wiki/Literacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-formal_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-formal_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning
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КАФЕДРИ ЮНЕСКО». Наприклад, у 1996 р. на базі 

Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ) була 

створена кафедра ЮНЕСКО «Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті». Подібні кафедри працюють в НТУ України 

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 

Національному університеті “Києво-Могилянська академія” 

(м.Київ), Харківському національному автомобільно-

дорожньому технічному університеті, Східноукраїнському 

національному університеті ім. В. Даля (м. Луганськ/ 

переміщено до м. Київ), Інституті педагогічної освіти і освіти 

дорослих Національної академії педагогічних наук України.  

А нещодавно кафедра ЮНЕСКО відкрилася і на 

факультеті міжнародних відносин Національного авіаційного 

університету. Всі вони працюють над досягненням Цілей 

сталого розвитку для забезпечення якісної освіти впродовж 

життя. 
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ВПЛИВ ФІНАНСІВ НА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  
 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що на 

розвиток сучасних міжнародних економічних відносин 

фінанси надають найважливіший вплив. Фінанси, як 

економічний інструмент впливу на економіку, сприяє 

формуванню міжнародного співробітництва між країнами, що 

позитивно позначається на подальшому їх розвитку. 

Мета даної роботи полягає у визначенні впливу фінансів 

на розвиток сучасних міжнародних економічних відносин. 

Розвиток міжнародних економічних відносин 

характеризується такими процесами, як міжнародна 

економічна інтеграція, глобалізація та транснаціоналізація 

світової економіки. 

Основним суб'єктом глобальних економічних процесів 

виступають багатонаціональні та глобальні ТНК, тому що 

зовнішньоекономічна діяльність в більшості випадків для них 
має більш важливе значення, ніж внутрішні операції. 

Пріоритетним напрямком розвитку світових ТНК стає 

інноваційне інвестування, що забезпечує їх 

конкурентоспроможність і проникнення на міжнародні ринки, 

створення всередині ТНК необхідної інфраструктури, для 

розробки, просування і реалізації інноваційних проектів. 

mailto:4816513@stud.nau.edu.ua
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У зв’язку з вищезазначених, можна стверджувати, що 

ТНК – є основою процесу трансформації, її головною 

рушійною силою. 

Процеси економічної інтеграції відбуваються як на 

двосторонній, так і на регіональній або на глобальній основі. У 

сучасних умовах інтеграційні процеси носять регіональний 

характер і проявляються в регіонах з найрозвинутішою 

економікою та інтенсивним розвитком НТП: Західна Європа; 

Північна Америка; Південно-Східна Азія; Південна Америка. 

Головними учасниками і організаторами інтеграційного 

процесу виступають:держави; ТНК; різні політичні партії та 

громадські організації; національні групи; населення та окремі 

особи. 

Основним суб'єктом глобальних економічних процесів 

виступають багатонаціональні та глобальні ТНК, тому що 

зовнішньоекономічна діяльність в більшості випадків для них 

має більш важливе значення, ніж внутрішні операції. 

Пріоритетним напрямком розвитку світових ТНК стає 

інноваційне інвестування, що забезпечує їх 

конкурентоспроможність і проникнення на міжнародні ринки, 

створення всередині ТНК необхідної інфраструктури, для 

розробки, просування і реалізації інноваційних проектів. 

У зв’язку з вищезазначених, можна стверджувати, що 

ТНК – є основою процесу глобалізації, її головною рушійною 

силою [1]. 

У силу того, що сучасна світова економіка стає вкрай 

взаємозалежною інтереси всіх її учасників вимагають активної 

співпраці в цілях підтримки стабільність не тільки в 
економічному, але і в військово-політичному плані. Тому слід 

враховувати сферу міжнародної відповідальності, яка повинна 

забезпечувати безпеку людини за допомогою політичних, 

дипломатичних та економічних заходів в процесі регулювання 

міжнародних відносин [2]. 
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Таким чином, сучасна система міжнародних відносин 

може існувати і розвиватися тільки в рамках ефективної 

системи міжнародної безпеки. 

Також важливу роль в процесі розвитку міжнародних 

відносин відіграють різні міжнародні неурядові організації і 

фонди. Глобалізація міжнародних відносин також проявилася в 

успішному становленні та функціонуванні багатьох 

міжнародних інститутів, що вирішують найгостріші та 

невідкладні проблеми глобального масштабу: ООН і установи, 

що функціонують під її егідою. 

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин 

держави проводять як на світовому, так і на регіональному рівні 

активну спільну роботу з протистояння транснаціональним 

загрозам різного характеру (тероризму, екстремізму, 

організованій злочинності, наркобізнесу тощо) забезпечення, 

продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки; запобігання 

і вирішення збройних конфліктів і багатьма іншими напрямами 

[3]. 

Отже, можна стверджувати, що на сьогодні відсутність 

необхідних навичок управління зовнішньоекономічною 

діяльністю та не застосування інноваційних підходів 

менеджменту є основною причиною появи різних проблем в 

експортно-імпортній сфері. 

В умовах глобалізації формується якісно нова система 

міжнародних відносин, заснована на принципово новому рівні 

взаємодії країн. Вагову роль в цьому процесі відіграють ТНК, 

як суб’єкти міжнародних ринкових відносин; логістичні 

системи, які забезпечують ефективність взаємодії ринкових 
суб’єктів та ключові аспекти концепції сталого розвитку, як 

теоретико-практичні рекомендації для забезпечення розвитку 

міжнародних економічних відносин в умовах глобальних 

трансформацій. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19  

НА МІЖНАРОДНУ ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ 
 

Розвиток світового ринку праці у першій третині ХХІ ст. 

формувався під впливом різноспрямованої дії низки чинників 

та залежав від динаміки попиту на працю, «хвиль» пропозиції 

праці, показників диференціації мінімальної оплати праці та від 

рівня соціального захисту працюючого населення. Кожна 

країна світу, що дотримується принципів ринкового 
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господарювання, через ресурс робочої сили та процеси 

трудової міграції тісно пов'язана зі світовим ринком праці. На 

світовий ринок праці та процеси трудової міграції завжди 

впливала глобалізація та парадигма «відкритої економіки», в 

основі якої – вільний рух товарів, послуг, капіталів та робочої 

сили. Водночас, з настанням пандемії COVID-19 переважна 

більшість країн світу «закрились» у прямому сенсі цього слова, 

тобто було припинено транспортне сполучення між країнами, а 

отже – опинився заблокованим і процес трудової міграції. 

Актуальність дослідження теми «Вплив пандемії COVID-19 на 

міжнародну трудову міграцію» обумовлено тим, що соціально-

економічні наслідки цього процесу країни світу, а також і 

Україна відчувають і донині. Більш того, заборона на рух 

робочої сили під час локдаунів, введених в країнах світу 

впродовж 2019 – 2020 рр., вкрай негативно позначилась як на 

добробуті домогосподарств, так і на динаміці ВВП країн світу 

та світової економіки в цілому.  

Завданням даного наукового досліджненння є 

обгрунтування впливу пандемії COVID-19 на міжнародну 

трудову міграцію та визначення соціально-економічних 

наслідків цього процесу для країн світу та світової економіки в 

цілому. 

Розглядаючи зайнятість населення та базові тенденції 

формування світового ринку праці, слід відзначити, що 

глобалізація впливала на ці процеси у двох аспектах. Прямий 

вплив проявлявся через міграційні потоки та зростання попиту 

на робочу силу з боку ТНК та інших суб'єктів господарювання, 

що спричинювало поступову інтеграцію національних ринків 
праці у глобальний. Опосередкований вплив глобалізації на 

ринки праці проявлявся через непрямі фактори впливу: через 

динаміку прямих іноземних інвестиції та динаміку 

міжнародної торгівлі, зміну валютних курсів, зміну світових 

цін на міжнародних ринках товарів, ресурсів та послуг. 

Міжнародна трудова міграція традиційно залишається одним із 

найскладніших питань глобальної економіки, оскільки вона  
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стосується як проблем використання, так і відтворення 

людського ресурсу та домогосподарств [1]. Поряд з цим, 

трудова міграція має вагомий вплив на динаміку ВВП і ВНП 

країн світу, адже перекази трудових мігрантів до 

домогосподарств збільшують їх купівельну спроможність та 

формують гарантований внутрішній попит. Високий ступінь 

економічної залежності від обсягів переказів трудових 

мігрантів традиційно був притаманний таким країнам світу як 

Туркменістан, Киргизстан, Таджикістан, В'єтнам, Філіппіни та 

для інших найбіднійших азійських країн, що розвиваються.  

Пандемія COVID-19 та введені в країнах світу локдауни 

«заморозили» традиційні потоки трудової міграції, 

уповільнили грошові трансферти трудових мігрантів до їх 

родин. За даними Міжнародної організації праці, в період 

пандемії COVID-19, глобальні доходи робітників зменшились 

на 10,7% протягом 2020 р., порівняно з 2019 р. За експертними 

оцінками, втрати доходів трудових мігрантів (за період 2019 – 

2020 рр.) склали біля 3,5 трлн дол. США, або – 5,5% від 

світового ВВП. Ситуацію на світовому ринку праці погіршує 

світова економічна криза, спричинена COVID-19, що має 

значні негативні наслідки не тільки для трудових міграційних 

потоків, але й для кардинального зменшення кількості робочих 

місць на внутрішніх ринках країн світу. Так, до початку 

пандемії COVID-19 постійні міграційні потоки до країн ОЕСР, 

у середньому, за рік становили 5 – 5,3 млн. осіб (за період 2017 

– 2018 рр. і до листопада 2019 р.). Після початку пандемії 

COVID-19 майже всі країни ОЕСР обмежили в'їзд для 

іноземців, а видача нових віз та дозволів на проживання і 
роботу в країнах ОЕСР у 2020 р. скоротилась на 46 %, 

порівняно з аналогічними показниками 2019 р. [2]. 

В період до пандемії COVID-19 проблема трудової 

міграції для України набувала важливого значення. Українські 

трудови мігранти традиційно виступали валютними донорами 

та перерахували до України за період з 2013 по 2017 роки 

приблизно 36 млрд. дол. США; за 2018 р. – 11,6 млрд. дол. 
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США; за 2019 р. – 12,2 млрд. дол. США; за 2020 р. (за 

попередніми оцінками) – 12,121 млрд. дол. США. Слід 

відзначити, що понад 31 % від усіх переказів українських 

трудових мігрантів до України надходило з Польщі [2; 3]. 

З позицій короткострокового часового періоду трудова 

міграція мала для економіки України позитивні наслідки: 

зменшувала безробіття, залучала валюту до країни, 

підвищувала купівельну спроможність домогосподарств, 

сприяла розвитку фінансового ринку, малого та середнього 

бізнесу. Натомість, у довгостроковому часовому періоді – 

трудова міграція несе для економіки України великі ризики та 

проблеми, а саме: відтік кваліфікованої робочої сили; 

обумовлює втрату платників податків; спричинює постаріння 

населення, адже виїжджають молоді люди у фертильномі віці, 

які можуть мати дітей, але, як трудові мігранти, планують 

народжувати їх вже за кордоном.  

В умовах пандемії COVID-19 для України, як і для 

більшості країн світу, економіка яких закрилась на локдаун, 

вхідний міграційний потік став несподіванкою, адже на 

внутрішньомку ринку держава не створила умов для того, щоб 

забезпечити «цифрові» робочі місця або «віддалену» роботу 

для економічно активного населення. Натомість, повернення 

трудових мігрантів в Україну під час пандемії COVID-19 не 

набуло масового характеру. Багато у чому це було пов'язано з 

тим, що в країнах Європи, де, переважно, працюють трудові 

мігранти з України, розпочалась масова вакцинація населення, 

яка передбачає й вакцінацію трудових мігрантів.  

Висновки. Підсумовуючи все сказане вище слід 
зазначити, що міжнародна трудова міграція є одним із 

найважливіших економічних факторів, який забезпечує 

безперечні переваги як країнам-реципієнтам, так і країнам-

донорам робочої сили. В умовах негативного впливу на 

розвиток трудових міграційних процесів, що спричинює 

пандемія COVID-19, країнам слід зосередити увагу на процесах 

цифровізації робочих місць, переведення традиційної 
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зайнятості (там, де це можливо) на дистанційну роботу. Поряд 

з цим, для ефективного функціонування світового ринку праці, 

всі країни світу повинні прийняти уніфіковані «правила гри», 

стандартизовані правила поведінки на ринку праці, що мають 

забезпечувати: захист прав працюючого населення та офіційне, 

легальне  працевлаштування найманих працівників; 

недопущення «тінізації» ринку праці; легалізацію доходів 

роботодавців та всіх найманих працівників; уніфікацію 

системи оплати праці, у т.ч. шляхом встановлення мінімальної 

заробітної плати, мінімальної погодинної оплати праці; 

уніфікацію системи та бази оподаткування працюючого 

населення; встановлення соціальних гарантій та соціального 

захисту працюючого населення; стандартизацію правил 

прийому на роботу та звільнення; недопущення всіх різновидів 

дискримінації за віком, статтю та національністю найманих 

працівників.  
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА 

УКРАЇНИ З МВФ 
 

Проблематика. Тема співробітництва країн з 

Міжнародним валютним фондом останнім часом піднімається 

дуже часто і досі залишається спірною і контраверсійною. 

Перш за все, через те, що з одного боку відсоток, під який 

надаються кредити, є невеликим, а тому залучення додаткових 

коштів шляхом отримання таких кредитів є єдиним виходом 

для багатьох членів світової спільноти, що опинились у 

тяжкому фінансовому стані. Але, з іншого боку, зараз часто 

розглядається саме доцільність кредитів МВФ і 

альтернативних джерел фінансування національних економік 

через умови, на яких МВФ надає кредити. 

Актуальність. Актуальність теми визначається тим, що 

сьогодні існує багато чинників, під впливом яких державам 

доводиться звертатись до позик грошей у міжнародних 

кредиторів, таких як Міжнародний валютний фонд. 

Першочерговою причиною таких звернень зараз є фінансова 

криза, яка стала наслідком пандемії COVID-19. Вплив кризи 

відчули всі країни, Україна також не стала виключенням. І не 

дивлячись на вже наявну величезну кількість боргів, які має 

Україна, уряду довелось прийняти рішення про нові 

запозичення в МВФ. 
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Новизна роботи визначається певним чином її 

актуальністю, так як тема доцільності кредитів МВФ і їх 

наслідків для України саме в час кризи COVID-19 є 

дослідженою лише частково. 

Завданнями роботи є: 

− дослідження сучасного стану відносин між Україною і 

МВФ; 

− огляд умов МВФ для отримання кредитів; 

− з’ясування наслідків співробітництва України та МВФ. 

Основний виклад змісту. МВФ – міжнародна 

організація, метою якої є сприяння міжнародній фінансовій 

стабільності та валютному співробітництву. Членами МВФ на 

2021 рік є 190 країн, серед яких і Україна [1]. Історія відносин 

України і МВФ розпочалась в 1992 році, коли Україна стала 

членом даної організації. З тих пір Україна є одним із 

найбільших позичальників фонду, а МВФ в свою чергу, є 

одним із найважливіших фінансових партнерів України.  

Станом на кінець 2020 року Україна заборгувала 

міжнародним фінансовим організаціям майже 14 млрд доларів 

США, з них 4,2 млрд доларів США – борг перед Міжнародним 

валютним фондом. Зовнішній борг України становив 42,29 

млрд доларів США [2]. Тобто якщо брати процентне 

співвідношення, то борг України перед МВФ становить майже 

10% від всього загального зовнішнього боргу України. З цього 

можна зробити висновок, що економіка України певним чином 

залежна від коштів МВФ. 

Україна користується кредитними коштами для покриття 

дефіциту бюджету, покращення економічної ситуації, виходу із 

економічної кризи за умовами МВФ, які енобхідно виконати 

щоб отримати ці кредитні кошти. Уряд країни підписує «Лист 

про наміри», в якому МВФ чітко висуває економічні реформи, 

для виконання.  

Зазвичай вимоги, які висуває МВФ в обмін на кредит, не 

дають того позитивного результату, який очікується. 

Причиною є те, що вимоги МВФ до всіх країн-позичальників, є 
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однаковими. Тобто, немає різниці, чи це країна з розвинутою 

економікою, чи країна з економікою, що розвивається – вимоги 

до всіх однакові. Тому ці вимоги не завжди враховували всі 

економічні національні особливості економіки України, і таким 

чином не були ефективними. Але, звичайно, зі сторони України 

також були порушення: дуже часто уряд просто нехтував 

вимогами і не виконував їх. 

В червні 2020 року МВФ затвердив чинну кредитну 

програму stand-by і погодився надати Україні кошти в розмірі 

5 млрд доларів США на вихід із кризи, спричиненої COVID-19. 

2,1 млрд доларів США були перераховані відразу після 

підписання угоди, а решту вирішили переказати частинами 

пізніше. 

Для отримання решти коштів Україні було потрібно 

зробити декілька змін: затвердити план роботи з проблемними 

кредитами та запровадити ринок газу для населення. Обидві 

вимоги були виконані завчасно. Наступним кроком мало бути 

проведення судової реформи – надання незалежності 

Національному банку України. З цим вже виникли проблеми: 

діючого на той час голову Нацбанку подали у відставку, також 

було звільнено значну частину співробітників Нацбанку. До 

того ж Україні необхідно було зменшити дефіцит бюджету. 

Проведення антикорупційної реформи – ще одна вимога МВФ, 

але Конституційний суд фактично скасував антикорупційну 

інфраструктуру. І останнім пунктом було здійснення 

енергетичної реформи, тобто встановлення ринкових цін на газ 

для населення, що означало відмову від обмеження цін, 

введених цієї зими на енергоринку. Таким чином, із всіх 
пунктів Україна не виконала жодного, цим самим поставивши 

на паузу отримання наступних траншів МВФ. Проте фонд 

говорить про нову наглядову місію вже в квітні-травні цього 

року для перегляду виконання вимог [3]. 

Серед позитивних наслідків, які Україна отримує від 

співпраці з МВФ: отримання кредитних коштів з дуже низькою 

або взагалі відсутньою процентною ставкою; зменшення 
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дефіциту державного бюджету і покращення ситуації з 

платіжним балансом за рахунок кредитних коштів; стабілізація 

валютно-обмінного курсу гривні та посилення банківської 

системи, яка дасть можливість економіці розвиватись; 

збільшення золотовалютних резервів Національного банку 

України, що дозволить істотно покривати імпорт, ріст 

міжнародного авторитету України, який відкриє доступ 

України до коштів інших міжнародних фінансових організацій 

і приватних інвесторів; полегшить тягар з обслуговування 

зовнішнього боргу України; допоможе у реструктуризації 

частини зовнішнього боргу. 

З іншого боку, Україна відчуває і негативні наслідки 

співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Серед них: 

можливість недоцільного і неправильного витрачання 

кредитних коштів МВФ; зростання зовнішнього боргу України; 

підвищення тарифів для населення, а саме на газ; витрачання 

коштів на фінансування дефіциту державного бюджету; 

Отже, підсумувавши все вище сказане, можна зробити 

декілька висновків. Перш за все, дивлячись на відсоток боргу 

МВФ від загального зовнішнього боргу, можна сказати, що 

економіка Україна певним чином є залежною від МВФ. 

Користуючись дешевими кредитними грошима фонду, і 

закриваючи прогалини в економіці, Україна має виконувати 

ряд умов, поставлених організацією. Проте навіть останній 

транш показав, що Україна не завжди спроможна виконувати 

свої зобов’язання, хоча іноді вимоги, поставлені МВФ є 

недоцільними і не відповідають стану і потребам вітчизняної 

економіки. Наразі однозначно оцінити вплив співробітництва з 
фондом важко, але однозначно можна сказати, що повністю 

відмовитись від коштів організації Україна не може. 
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ЗМІНА ПРІОРИТЕТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ 

COVID-19 
 

Пандемія COVID-19 впливає на всю економічну 

діяльність, зокрема, на глобалізацію економічної діяльності, в 

якій інвестиції займають центральне місце. Від ефективності 

інвестиційної політики багато в чому залежить успіх подолання 

економічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19. На 

даному етапі багато країн по всьому світу вживають заходи 

щодо підтримки інвесторів та захисту критично важливих 

секторів і галузей економіки в умовах кризи, спровокованої 

пандемією. 
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Транснаціональні корпорації (ТНК) реалізують свої 

стратегічні цілі розвитку через інвестиції в інші країни. Прихід 

ТНК у певну країну та вихід національних корпорацій на 

зовнішні товарні і фінансові ринки - це економічне явище, яке 

має назву «транснаціоналізація» економіки. Вона сприяє 

інтеграції економіки певної країни у світову економіку, тобто 

залученню у процес глобалізації.  

Згідно зі звітом ЮНКТАД про світові інвестиції за 2020 

рік, прогнозується, що глобальні потоки ПІІ зменшаться до 

40% у 2020 році. Прогнозується, що ПІІ впадуть ще на 5-10% у 

2021 році і почнуть поступове відновлення в 2022 році. 

Відсоток із поверненням ПІІ до базової тенденції до COVID у 

2022 році можливий, але лише на верхній межі очікувань. Дані 

прогнози будуть напряму залежати від тривалості світової 

кризи та від ефективності світової політики щодо пом'якшення 

економічних наслідків пандемії [3].   

Очікуваний рівень глобальних потоків ПІІ в 2021 році 

представлятиме 60-відсоткове зниження з 2015 року з 2 

трильйонів доларів до менш ніж 900 мільярдів доларів США 

[2].  

Пандемія є поштовхом для попиту та пропозиції ПІІ. Це 

має коротко-, середньо- та довгострокові ефекти. 

Обмежувальні заходи сповільнюють існуючі інвестиційні 

проекти. Перспектива глибокої глобальної рецесії змусить 

транснаціональні підприємства переоцінити нові проекти. У 

більш довгостроковій перспективі інвестиційні потоки будуть 

повільно відновлюватися, починаючи з 2022 року, на чолі з 

реструктуризацією глобального ланцюга доданої вартості для 
забезпечення стійкості, поповнення запасів капіталу та 

відновлення світової економіки. Загалом тенденції ПІІ 

реагують на зміни зростання ВВП із запізненням, це 

спричинить набагато швидший цикл зворотного зв'язку щодо 

інвестиційних рішень.  

Багато робочих місць було скорочено через пандемію, 

вони в свою чергу залежать від інвестицій і операцій ТНК, їх 
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покупців і постачальників в глобальних виробничо-збутових 

ланцюгах. У країнах ОЕСР нові приватні інвестиції, що 

надходять в інфраструктуру і сферу послуг, захистили ці 

економіки від серйозного падіння ВВП, скорочення робочих 

місць і навіть до невеликого відновлення зайнятості в червні і 

липні 2020 року [4]. 

У той же час країни, що розвиваються постраждали від 

різкого скорочення ПІІ в інфраструктуру, 

автомобілебудування, електроніку, текстильну промисловість і 

бізнес-послуги, що ускладнило створення робочих місць. Ці 

сектори, як правило, є масовими творцями робочих місць і 

отримували великі інвестиції до пандемії. Створення робочих 

місць за рахунок ПІІ залишається низьким в країнах, що 

розвиваються з березня 2020 року. 

Ще однією тенденціє ЮНКТАД визначає збільшення 

глобальних потоків ПІІ в 2021 році, яке відбуватиметься не за 

рахунок нових інвестицій у виробничі активи, а через 

транскордонні злиття та поглинання, особливо в галузі 

технологій та охорони здоров'я [2]. Динаміка і структура 

транскордонних злиттів та поглинань засвідчує, що основними 

лідерами є компанії найбільш розвинених країн. Однак 

останнім часом поступово збільшується кількість операцій 

злиття та поглинання у країнах, що розвиваються. Даний вид 

угод стає важливим джерелом. іноземних інвестицій та дає 

можливість побачити подальше зростання транснаціоналізації 

економіки цих країн. Європейські компанії планують залучити 

понад 60% технологічних угод у вартісному вираженні, але 

кілька країн, що розвиваються, також спостерігають зростання. 
Індія та Туреччина залучають рекордну кількість угод у сфері 

ІТ-консалтингу та цифрового сектору, включаючи платформи 

електронної комерції, послуги з обробки даних та цифрові 

платежі [2]. 

Близько 80% компаній-поглиначів базуються в країнах з 

розвиненою економікою, в першу чергу в Європі, але кілька 

транснаціональних підприємств з країн, що розвиваються, є 
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активними покупцями. Наприклад, південноафриканські 

інвестори планують придбати частки у постачальниках 

медичних послуг по всій Африці та Азії. А індійські ІТ-

компанії оголосили про збільшення обсягів купівлі на 30%, 

орієнтуючись на європейські та інші ринки послуг 

інформаційних технологій. 

Таким чином, вектор зміни ПІІ під впливом  пандемії 

COVID-19 важко оцінити в повному обсязі, оскільки її наслідки 

будуть повністю відчутні через кілька років. Фактом 

залишається те, що зменшення інвестицій буде залежати від 

тривалості пандемії та обмежувальних заходів, що 

здійснюються урядами. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Туристичний ринок як ринкова система функціонує 

завдяки механізму постійної взаємодії попиту та пропозиції, 

адаптації підприємств сфери туризму до швидко змінюваного 

навколишнього середовища і координації їх діяльності. Розвиток 

ринку туристичних послуг має важливе соціально-економічне 

значенням залучення інвестицій у туристичну галузь, зайнятість 

населення, використання туристичних ресурсів для розвитку 

інфраструктури туризму. Учасниками ринку туристичних послуг 

крім туристичних операторів, туристичних агенцій є також органи 

державної влади. 

За прогнозом ЮНВТО (туризм до 2030 року) число 

міжнародних туристських прибуттів в усьому світі, як очікується, 

збільшиться в середньому на 3,3% на рік за період з 2010 по 2030 

рік. З часом, темпи зростання будуть поступово сповільнюватися, 

з 3,8% в 2011 році до 2,5% у 2030 році. В абсолютних цифрах 

кількість міжнародних туристичних прибуттів збільшиться 

близько на 43 млн. у рік, в порівнянні з середнім збільшенням на 

28 млн. у рік в період з 1995 по 2010 рік. За прогнозами в 2012 році 
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темпи зростання міжнародних туристських прибуттів в усьому 

світі перевищить 1 млрд.і досягне 1,8 млрд. до 2030 року (Табл. 

1).[1] 

 

Таблиця 1 

Прогноз міжнародних туристичних прибуттів за 

регіонами світу на 2030 рр., млн.[1] 

 
 Базо-

вий рік 

 

Прогноз 

Середнь

орічний 

темп 

зростан-

ня (%) 

Різниця (%) 

1995 2010 2020 2030 2010-

2030 

2010 2030 

Усього у 

світі 

565 940 1,36 1,809 3,3 100 100 

Європа 338 475 620 744 2,3 50,6 41 

Азія і  

Тихооке-

анський 

регіон 

81 204 355 535 4,9 21,7 29,6 

Америка

нський 

регіон 

109 150 199 248 2,6 15,9 13,7 

Близький 

схід 

12 61 101 149 4,6 6,5 8,2 

Африка 20 150 85 134 5,0 5,3 7,4 

Джерело: Tourism 2020 Vision (UNWTO) 

Проаналізувавши стан міжнародних регіонів та беручи до 

уваги прогнози ЮНВТО, можна відзначити формування певних 

тенденцій розвитку туризму: в умовах нестійкої світової 

економічної кон'юнктури, всі регіони і субрегіони досягли 

позитивних результатів; пожвавлення міжнародної туристичної ак
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тивності спостерігається у всьому світі;  на регіон Європи, припадає 

більше половини всіх міжнародних туристських прибуттів в 

усьому світі.Важливими умовами розвитку світового ринку 

туристичних послуг є фактори позитивного та негативного впливу. 

Серед позитивних можна виділити наступні: стабільність і 

відкритість політики та економіки;  зростання суспільного 

багатства і доходів населення; скорочення робочого і збільшення 

вільного часу;  розвиток транспорту, засобів комунікацій та 

інформаційних технологій; посилення урбанізації; побудова 

інтелектуального суспільства; заохочення національних та 

іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму; спрощення та 

гармонізація податкового, валютного, митного, прикордонного та 

інших форм регулювання; стимулювання туризму для дітей, 

молоді, людей похилого віку, інвалідів і малозабезпечених сімей 

шляхом надання пільг; сприяння розвитку індустрії пріоритетної 

туристичної діяльності. Також до негативних факторів розвитку 

ринку туристичних послуг відносять: напруженість у міжнародних 

відносинах;  нестабільність політики та закритість економіки;  

стагнація економіки та падіння добробуту населення;  

невпорядкованість туристичних ресурсів; не розвинутість індустрії 

туризму; нераціональне використання культурно-історичної і 

культової спадщини й довкілля; низькій рівень доходів населення 

та нестача вільного часу; забруднення навколишнього середовища 

і екологічна небезпека; недооцінка ролі туризму в інтелектуалізації 

суспільства; відсутність ефективних стимулів інвестування 

розвитку індустрії туризму на рівні світових стандартів; недооцінка 

ролі туристичного бізнесу в наповненні бюджету. 

Всі наведені фактори  мають важливе значення для 

формування та функціонування пріоритетних напрямів розвитку 

світового ринку туристичних послуг. Отже, міжнародний туризм на 

сучасному етапі розвитку світової економіки набуває рис 

інтегративної галузі, що має не тільки економічний, але й 

соціокультурний, екологічний, політичний комплекс формуючий 

вплив. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: 

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ І 

ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Діджіталізація - процес цифрової трансформації 

суспільства. Сьогодні цифровий світ входить в кожен аспект  

життя, починаючи від того, як ми витрачаємо час, і до того, як 

розпоряджаємося грошима. Він змінює звичний спосіб 

комунікації, розваг і отримання нової інформації. Ми стаємо 
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цифровими споживачами, які шукають продукти та послуги не 

в жовтих сторінкових каталогах, а в пошукових системах.  

Вся інформація знаходиться на мільйонах веб-сайтів, що 

замінило телебачення, газети і журнали. Ми використовуємо 

електронну пошту, соціальні мережі і блоги, щоб спілкуватися 

і ділитися важливою інформацією з великою кількістю людей. 

Зараз відбувається найважливіша трансформація нашого часу - 

перехід з офлайн до онлайн-режиму або діджіталізація 

(digitalization). Процеси оцифрування торкнулися всіх сфер 

бізнесу. Якщо в минулому для його створення було досить 

побудувати магазин, використовуючи розчин і цеглу, то зараз 

споживачі хочуть бачити, що ви можете їм запропонувати 

перш, ніж зробити покупку. Так що без цифрового присутності 

ніяк не обійтися. До появи інтернету колонка оголошень в 

газеті могла залучити нових клієнтів, але в наші дні цільова 

аудиторія споживає все більше цифрових даних.  

До оцифрування даних офлайн-режим представляв передачу 

інформації з «вуст у вуста». Але тепер споживачі через свої 

сторінки в соціальних мережах миттєво поширюють інформацію 

сотням і тисячам людей. Ця метаморфоза призведе в недалекому 

майбутньому до того, що весь бізнес буде утримувати і керувати 

клієнтами на всі 100% в цифровій формі. А це, в свою чергу, має 

такі переваги: 

- висока конкурентоспроможність; 

- спрощення роботи з інформацією; 

- утвердження позитивного іміджу; 

- поліпшення лояльності клієнтів до бренду; 

- економія коштів. 

Digital-процеси кидають виклик традиційним робочих 

місць. Це стосується HR-фахівців. Діджіталізація даної області 

знижує навантаження при наймі та навчанні нових працівників.  

Завдяки новим інструментам, фахівці можуть 

спілкуватися з кандидатами через мобільні додатки, соцмережі і 

хмарні технології. Наприклад, людина перед співбесідою 
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заповнює поки не звичну всім анкету на папері, а електронну 

форму. Таким чином, роботодавець оперативно отримує і 

обробляє інформацію. 

Автоматизація впевнено стверджується на всіх етапах 

найму і навчання: відео-презентації, які прийшли на зміну 

груповий; проходження квесту замість співбесід; навчання 

через спеціальні портали. Якщо розглядати діджиталізацію 

економіки, то тут можна виділити два основних напрямки, в 

яких рухається діджіталізація - це підвищення продуктивності 

і створення «цифрових підприємств». 

Оцифрування даних в бізнесі знижує витрати, збільшує 

прибуток і нарощує темпи розвитку економіки. Як тільки 

компанії стають цифровими, то усвідомлюють, що здатні 

просувати свої технології в різних секторах економіки. Це, в 

свою чергу, вимагає менших зусиль, тому що діджіталізація 

допомагає подолати бар'єри і увійти в новий сегмент 

економіки. 

З оцифруванням даних маркетинг також зазнає значних 

змін. Нині багато дрібних компаній мають можливість 

вибитися в лідери з мінімальними витратами. 

Тепер докладніше про другий напрямок - «цифрові 

підприємства». Вони створюються завдяки хмарним 

технологіям і повністю складаються з віддалених робочих груп. 

У такій економіці стає все важче вижити, якщо ви не є 

«цифровим бізнесом». Сегмент IТ-рішень домінує і очікується, 

що в 2025 році він досягне 798,44 млрд. Дол. США. Таку 

тенденцію можна пояснити швидким розвитком новітніх 

технологій. 

У майбутні сім років ми будемо спостерігати зростання 

частки сфери послуг на рівні 19,5%. Відносно сегмента 

аналітики, передбачається зростаючий попит через синтезу 

великого обсягу даних і збільшення кількості пристроїв і 

додатків з вбудованим штучним інтелектом (ШІ). Самою 

швидкою буде сфера соціальних мереж з приростом більш 
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20,6%. Пов'язано це з популяризацією платформи соцмереж, 

яка допомагає компаніям визначити свою цільову аудиторію і 

зрозуміти її поведінку під час придбання товарів або послуг. 

Частка малого та середнього бізнесу до 2025 року 

збільшиться на 20,1%. Феноменальний зростання можна 

пояснити такими факторами, як зниження вартості пристроїв і 

підвищена увага до хмарним і периферійним обчислень. 

Щодо банківської сиситеми, то за останні кілька років 

банківська система зазнає великі зміни. Упор на надання 

цифрових послуг і виняткове взаємодія з клієнтами був 

викликаний перебудовою фінансового ринку, зокрема 

розвитком криптовалюта, біткойнов і блокчейнов. 

Варто розглянути основні напрямки сучасної банківської 

системи в умовах діджіталізаціі: 

- Цифрова трансформація банківських переказів. Даний 

процес стає автоматизованим: тепер, щоб зробити транзакцію, 

не потрібен банківський персонал. 

- Переосмислення моделі банківського бізнесу. Вдалий 

приклад - використання технології блокчейн (з англ. 

«Blockchain»), яка дозволяє скоротити шахрайство в 

банківській сфері. Її вже застосовують в таких операціях, як 

платежі, перекази прямих інвестицій, управління торговими та 

виробами, іпотечними, кредитними звітами та ін. 

- Хмарні технології в банківському секторі. Завдяки 

забезпеченню мережевого доступу, перед банками з'являється 

багато нових можливостей: співпраця з партнерами для 

розробки цифрових продуктів, оптимізація бізнес-процесів [1]. 

Під час стрімких змін економіка і суспільство не можуть 

функціонувати за старою моделлю. Наш світ починає розуміти, що 

таке діджіталізація, і приймає нові правила гри. Digital-технології 

забезпечать більш комфортне і швидке взаємодія клієнта з 

компанією. Фактично формується нова філософія зовнішньої 

торгівлі, де на перший план виходять заходи щодо інформаційної 

присутності в колі споживачів, підвищення 
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конкурентоспроможності в новому форматі відносин, довіри до 

технології електронної комерції, яка застосовується компанією, 

перегляд відносин з державними органами, особливо в напрямку 

«Уряд в смартфоні» [3]. 

Жоден сучасний бізнес не зможе існувати в 

довгостроковій перспективі без розробки стратегії цифровий 

трансформації. Ми спостерігаємо стрімке прискорення 

тенденцій, які до сьогоднішнього дня набирали популярність 

дуже повільно. Діджиталізація послуг, як і діджіталізація 

держави і технології в цілому, вже врятували мільйони робочих 

місць в період кризи [2]. 
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

«ЗЕЛЕНОГО КУРСУ» НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ 
 

У 2000 р. ООН оголошує стратегічний курс «порядку 

денного» розвитку ХХІ тисячоліття, що передбачав перехід 

світового господарства до сталого розвитку. Це питання 

напряму пов'язано з вирішенням кліматичних та екологічних 

проблем, подоланням бідності та голоду, зниженням викидів 

СО2, зменшенням забруднення повітря та морських територій, 

пов'язано із відмовою від нераціонального та екстенсивного 

використання невідновлюваних природних ресурсів. Світовим 

лідером втілення у практику господарювання принципів 

сталого розвитку (станом на 2021 р.) є Європейський Союз. 

Україна, підписавши Угоду про асоціацію, має враховувати 

стратегію розвитку Європейського Союзу в процесі 

національних соціально-економічних реформ, адже лише 

таким чином можливо досягти євроінтеграції. Така постановка 

проблеми свідчить про актуальність, вагоме теоретичне і 
практичне значення дослідження стратегічних цілей 

європейського «зеленого курсу» на період до 2030 р. 

Основним завданням даного наукового дослідження є 

висвітлення стратегічних цілей європейського «зеленого 

курсу» на період до 2030 р., визначення їх соціально-

економічного та інституційного зв'язку з цілями сталого 

розвитку.  

mailto:4643790@stud.nau.edu.ua


СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

285 

Європейський Союз традиційно забезпечує соціально-

економічний розвиток з жорсткою прив'язкою до принципів та 

цілей сталого розвитку. Відповідно, у грудні 2019 р. ЄС 

приймає «Європейський зелений курс» – стратегічну програму 

дій, що передбачала перехід до кліматично нейтральної 

Європи, досягнення оптимального балансу між економічними, 

екологічними та соціальними аспектами розвитку, покращення 

якості і безпеки життя людей. За прогнозами, завдяки новому 

«Європейському зеленому курсу» до 2050 року ЄС вийде на 

принципово новий рівень конкурентоспроможності економіки, 

складовою якого стане раціональне та заощадливе 

використання обмежених та невідновлюваних природних 

ресурсів, зниження показників «карбонізації» економіки, 

наближення викидів СО2 до нульового значення [2].  

У підсумковому документі «Європейський зелений курс» 

(Комюніке COM (2019) 640 final) зазначається, що 

проблематика екологізації стосується всіх найважливіших сфер 

людського та суспільного життя. У «Європейському зеленому 

курсі» увага приділяється: змінам клімату; реформуванню 

енергетичної сфери; визначенню пріоритетів структурної 

перебудови транспорту, промисловості, сільського 

господарства; збереженню біорізноманіття; реформуванню 

сфери послуг – у т.ч. фінансів та торгівлі на засадах сталого 

розвитку та досягнення нульових показників забруднення за 

рахунок мінімізації викидів СО2 у атмосферу від всіх видів 

господарської діяльності [2].  

«Європейський зелений курс» комплексно визначає 

основні пріоритети перебудови європейської економіки на 
засадах сталого розвитку, а саме: 1. Першочергового значення 

набувають реформи у сфері енергетики, спрямовані на її 

декарбонізацію та адаптацію до зміни клімату, у т.ч. шляхом 

діджиталізації (цифровізації) всіх процесів управління 

енергетичним сектором. 2. Передбачено прийняття 

«Кліматичного закону» та нових директив ЄС, у тому числі 

новації відбудуться у сферах енергетичного оподаткування, 
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транспорту, сільського господарства. Зокрема, всі суб'єкти 

господарювання, що будуть ігнорувати стандарти та норми 

екологізації і декарбонізації – повинні будуть сплачувати 

високі екологічні податки, що підвищить собівартість їх 

продукції та знизить конкурентоспроможність цих фірм на 

світових ринках.  3. Визначено шляхи щодо поступового 

переведення всіх сфер економіки ЄС на «зелені технології». 

Йдеться про «зелені фінанси», «зелені інвестиції», а також – 

про забезпечення справедливого доступу людей та молоді до 

освіти та навчання, що попереджає настання бідності. 4. 

Наголошується, що роль ЄС на міжнародній арені буде 

неухильно зростати, і насамперед – у просуванні та втіленні 

принципів сталого розвитку у світових масштабах. 5. В цілому 

зазначається, що успіх реформ у ЄС залежить від активної 

громадянської позиції людини та інтенсивності участі всіх 

громадян у виконанні завдань сталого розвитку та кліматичних 

дій через реалізацію «Європейського кліматичного пакту» [3]. 

Тактичні (короткострокові) завдання структурної 

перебудови, що реалізовуються у європейській економіці, 

відповідають головним стратегічним цілям «Європейського 

зеленого курсу»: 1. Посилення кліматичних амбіцій до 2030 

року. 2. Декарбонізація енергетичної системи та перехід до 

відновлювальної енергетики. 3. Промислова стратегія як 

механізм розвитку інновацій, досягнення кліматичної 

нейтральності та конкурентоздатності. 4. Прискорений перехід 

до розумної та сталої мобільності. 5. Захист біорізноманіття, 

контроль за незаконним, непрозорим та нерегульованим 

рибальством, полюванням та вирубкою лісів на всій території 
ЄС. 6. Нульове забруднення навколишнього природного 

середовища на всій території ЄС. 7. «Зелене сільське 

господарство» як здорова та екологічна система продовольства. 

8. Розвиток економіки на засадах сталого розвитку та 

фінансування переходу до кліматично-нейтральної Європи. 9. 

ЄС як глобальний лідер у сферах охорони довкілля, зміни 

клімату та енергетичної політики [2].  
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Центральною темою «Європейського зеленого курсу» є 

зміна клімату, досягнення кліматично нейтральної економіки. 

Це передбачає поширити «кліматичні цілі» на всі сектори 

розвитку економіки і суспільного життя. До 2030 р. у ЄС буде 

впроваджено механізм мінімальних податкових ставок 

енергетичного податку на природний газ та «зелену» 

електроенергію, але натомість – введено дуже високі мита на 

імпорт до ЄС товарів та послуг, які вироблені в інших країнах 

з порушенням принципів екологізації (за високих обсягів 

викидів СО2). Зазначимо, що під такий податковий «прессінг» 

потрапить й український експорт металургійного, хімічного, 

аграрного та ін. сфер виробництва, що використовує 

«традиційні» технології середини ХХ ст. Вже у березні 2020 р. 

Європейська Комісія почала розробку заходів щодо введення 

вуглецевих тарифів, які отримали назву: Carbon Border 

Adjustment Mechanism (CBAM), по відношенню до третіх країн 

світу, що ускладнить доступ продукції товаровиробників з 

країн, які ігнорують принципи сталого розвитку, до 

платоспроможного ринку ЄС [1]. 

Висновки. Практичним втіленням «зеленого курсу» на 

короткостроковому часовому періоді є прийнятий 

Єврокомісією план дій з розвитку циркулярної економіки, що 

представляє собою частину промислової політики ЄС. 

Циркулярна економіка передбачає зменшення відходів та 

загальний перехід до перероблювальної, відновлювальної 

продукції, з можливістю масового використання вторинних 

матеріалів у процесі виробництва. Щодо споживачів 

(домогосподарств), передбачена переорієнтація їх поведінки на 
раціональне споживання, ремонт та довговічну експлуатацію 

предметів побутового призначення; створюються передумови 

для масового переходу до «розумних будинків» та до 

проживання населення у «розумних містах». Реалізація цілей 

сталого розвитку напряму пов'язана з розвитком «зеленої» та 

«циркулярної економіки» як для ЄС, так і для інших країн світу, 

що прагнуть до лідерства у ХХІ ст.  
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ВПЛИВ COVID-19 НА ІНВЕСТИЦІЙНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК 
 

Діяльність ТНК відіграє ключову роль у сьогоднішній 

світовій економіці. Стан діяльності ТНК відображається на 

загальному міжнародному економічному просторі. В умовах 

пандемії COVID-19, деякі ТНК припинили свою комерційну та 

інвестиційну діяльність, що мало негативний вплив на світову 

економіку. 

Глобальні потоки прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в 

2020 році піддадуться великому тиску під впливом пандемії 

COVID-19. Очікується, що ці життєво важливі ресурси різко 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
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скоротяться з 1,5 трлн. дол. США в 2019 році, що значно нижче 

мінімального рівня, на якому вони опинилися в період світової 

фінансової кризи, що зведе нанівець і без того мляве зростання 

міжнародних інвестицій останнього десятиліття. Ранні 

очікування полягали в тому, що економічні наслідки пандемії 

будуть відчуватися через зупинку виробництва та порушення 

ланцюга постачань. Завдяки швидкому поширенню пандемії у 

всьому світі та впровадженню заходів пом'якшення наслідків та 

карантину в більшості країн світу стає очевидним, що набагато 

більший шок попиту та порушення постачань неминучі, і 

консенсус полягає в тому, що більшість, якщо не всі, великі 

економіки зазнають рецесії [1].  

Фізичне закриття виробничих підприємств та 

будівельних майданчиків спричинило затримки у реалізації 

інвестиційних проектів. Це вплинуло на капітальні витрати, 

зелені інвестиції та розширення, а також злиття та поглинання, 

які в першій половині 2020 року в цілому скоротились на 50-70 

% [2]. 

Оцінки економічного впливу пандемії та перегляди доходів 

5000 найбільших транснаціональних підприємств, здійснені 

ЮНКТАД, свідчать про те, що зниження ПІІ, може становити 30-

40 % у 2020-2021рр. Зараз 5000 найуспішніших ТНК прогнозують 

зменшення своїх доходів в середньому на 30% в 2020 році, а деякі 

навіть на 200% у найбільш постраждалих галузях: енергетика 

(208%), авіакомпанії (116%) та автомобільна промисловість (47 %), 

[2]. 

Однак не всі компанії потрапили під негативний вплив 

пандемії. Найбільші гравці електронної комерції, такі, як 
Amazon, Alibaba та Walmart, мали зростання завдяки 

збільшенню покупок в Інтернеті. Доходи компанії Amazon 

збільшились на 27,2 % у 2020 році, компанії Alibaba на 36%, а 

компанії Walmart майже на 2%.  

Пандемія COVID-19 мала негативний вплив на прямі 

іноземні інвестиції в 2020 році. В 2021 році прогнозується. 

подальше погіршення. Виняткові глобальні обставини в результаті 
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пандемії призвели до затримки реалізації поточних інвестиційних 

проектів та відкладання нових проектів, а також висихання 

іноземних надходжень, які, як правило, значну частку реінвестують 

у країни перебування. Як результат, прогнозується, що глобальні 

обсяги ПІІ зменшаться до 40 % у 2020 році у порівнянні з 2019 

роком приблизно на 1,6 трлн. дол. США. Це призведе до того, що 

ПІІ становитимуть нижче 1 трлн. дол. США вперше з 2005 року, за 

прогнозами, ПІІ ще зменшаться в 2021 році і почнуть 

відновлюватися лише в 2022 році. Після спалаху COVID-19 ПІІ 

миттєво вразив карантин. Деякі інвестиційні витрати 

продовжувались (наприклад, постійні поточні витрати проектів), 

але інші витрати були заблоковані. Подібним чином багато злиттів 

та поглинань були або тимчасово призупинені, або скасовані. 

Регулятори у США та Європі повідомили про затримки процесів 

затвердження деяких запланованих мега-злиттів [1]. 

Найбільше падіння в 75 %пережили розвинені економіки. 

Прямі іноземні інвестиції у країнах, що розвиваються в свою 

чергу зменшились лише на 16 %, що менше, ніж очікувалося. 

Потоки ПІІ були на 28% нижчими в Африці, на 25% у Латинській 

Америці та Карибському басейні та лише на 12% в Азії, головним 

чином завдяки стійким інвестиціям в Китай. Найбільш різке 

падіння ПІІ (на 81%) спостерігалось у країнах з перехідною 

економікою [2]. Щодо усіх форм транскордонних інвестицій 

прогнози залишаються невизначеними. Глобальні економічні 

перспективи помітно покращилися за останні місяці, чому 

сприяли поступове впровадження ефективних вакцин, 

оголошення про додаткову фіскальну підтримку в деяких країнах 

та ознаки того, що економіки краще справляються із заходами 
щодо придушення вірусу. 

Прогнозується, що зростання глобального ВВП складе 5% 

в 2021 році та 4% у 2022 році, причому глобальний обсяг 

виробництва перевищить рівень до пандемії до середини 2021 

року. Не зважаючи на покращений світовий прогноз, обсяги 

виробництва та доходів у багатьох країнах залишаться нижче 

очікуваного рівня до пандемії, наприкінці 2022 року. Зростають 
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ознаки розбіжностей між країнами та секторами. Суворі заходи 

стримуватимуть зростання в деяких країнах та секторах послуг 

найближчим часом, тоді як інші отримають користь від 

ефективної політики в галузі охорони здоров'я, швидкого 

впровадження вакцин та потужної політичної підтримки [3]. 

Однак значні ризики залишаються. Швидке впровадження вакцин 

у всіх країнах дозволить зняти обмеження, підвищить довіру та 

витрати. Повільне впровадження вакцин та поява нових мутацій 

вірусів, стійких до існуючих вакцин, призведе до повільного 

відновлення, більшої втрати робочих місць та більшої кількості 

проблем у глобальній економіці. 

Отже, введені обмеження для боротьби з пандемією мали 

значний негативний вплив на діяльність ТНК і в той самий час 

сприяли розвитку цифрової форми глобалізації. З доступністю 

вакцин та зняттям обмежень, діяльність ТНК почне 

відновлюватись, але тенденції росту гравців електронної 

комерції навряд чи зміняться. ТНК, які прагнуть залишатись 

світовими лідерами, повинні впроваджувати нові цифрові 

технології у здійсненні своєї господарської діяльності. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ 

ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ 

ПОШИРЕННЯ COVID-19 

Сучасний рівень розвитку країни насамперед залежить 

від масштабів інновацій, тому здатність реалізовувати 

інноваційні проекти, є поштовхом до економічного зростання 

країни. Досвід розвинутих країн показує, що використання 

венчурних інвестицій стає ефективним механізмом створення 

нових та модернізації існуючих галузей на основі розвитку 

технологій. Венчурні інвестиції допомагають вирішити 

проблему дефіциту коштів у високотехнологічному секторі. 

Станом на сьогодні ми можемо констатувати, що 

присутність COVID-19 впливає на всі аспекти бізнесу. Не 

виключною є сфера венчурного капіталу. Спалах фактично 

скоротив за рекордний час те, що стало постійно зростаючою 

ринковою можливістю для компаній, що підтримуються 

венчурною діяльністю, та інвесторами.  

Відповідно до цього, актуальним є проведення 

дослідження ринку венчурних інвестицій в умовах поширення 

COVID-19. У другому кварталі 2020 року світові венчурні 

інвестиції досягли 62,9 млрд. дол. США в результаті укладення 

4502 угод – це майже дорівнює загальній сумі інвестицій за 

перший квартал цього року [4]. Показник у 62,9 млрд. дол. США 
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не суттєво відрізняється від обсягу інвестицій за другий квартал 

2019 року, в якому були зареєстровані інвестиції на суму 69,8 

млрд. дол. США. 

Венчурні інвестори продовжували вкладати кошти у свій 

існуючий портфель – особливо в компанії, які знаходяться на 

пізніших етапах свого розвитку. Зосередженість на угодах з 

такими компаніями є продовженням тенденцій інвестування в 

більш безпечні угоди, що спостерігалися у попередніх кварталах 

до початку пандемії COVID-19. На топ-10 угод у світі припадає 

понад 9 млрд. дол. США інвестицій [1].На регіональному рівні в 2 

кварталі 2020 року сферу венчурних інвестицій очолюють країни 

Північної й Південної Америки, де було залучено 35,6 млрд. дол. 

США в результаті 2554 угод. За ними йдуть країни Азії, де в 

результаті 1011 угод було отримано 16,9 млрд. дол. США, тоді як 

європейські країни отримали 10,1 млрд дол. США в результаті 

1062 угод [4]. Обсяг корпоративних венчурних інвестицій 

спустився нижче 1000 угод в усьому світі в 2 кварталі 2020 року. 

З огляду на глобальну пандемію, багато корпорацій зосередилися 

на пошуку шляхів покращення власної операційної моделі, а не на 

інвестуванні в стартапи. 

COVID-19 вплинув на тенденції розвитку цифрових 

технологій, сприяючи значному прискоренню поведінки 

споживачів та цифрових стратегій компаній, яким довелося 

реагувати або залишитися позаду. Протягом 3 кварталу 2020 року 

інвестори у венчурний капітал у більшості регіонів світу 

зосередили свої інвестиції на компаніях, які відповідають 

потребам людей та бізнесу, включаючи технічно орієнтовані 

компанії, спрямовані на забезпечення віддаленої роботи та 

навчання вдома або на покращення можливостей онлайн-сервісу 

[3]. 

Охорона здоров’я та біотехнології стали інвестиційно 

привабливими для інвесторів венчурного капіталу в 3 кварталі 

2020 року, причому не лише стартапи, орієнтовані конкретно на 

пом’якшення наслідків та управління ними, пов’язані з COVID-
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19, але й на ті, що вирішують більш широкі проблеми охорони 

здоров’я, такі як скринінг раку та доступ до медичної допомоги 

[3]. 

Загалом інвестиції у країнах Північної і Південної 

Америки залишалися стабільними у 2 кварталі 2020 року – в 

результаті 2354 угод вони сягнули 35,6 млрд дол. США. Усі 10 

найбільших угод у регіоні були здійснені у США. Інвестиції у 

США охоплювали різні сектори, зокрема автомобілебудування, 

фінансові технології, сільське господарство, розробка нових 

ліків, біотехнології та програмне забезпечення [1]. 

Венчурні інвестиції залишаються потужними в Європі 

другий квартал поспіль, сягнувши 10,1 млрд. дол. США за 1062 

угоди. Глобальний карантин різко змінив поведінку споживачів у 

Європі, прискоривши низку цифрових перетворень, включаючи 

використання інтернет-доставки продуктів харчування, інтернет-

торгівлю, безконтактні та цифрові платежі. Все це вплинуло на 

сектор венчурного інвестування, а самі обсяги залучення 

венчурного капіталу в Європі також збільшилися у першій 

половині року, 80 фондів накопичили зобов’язання на суму 8,9 

млрд. дол. США до 1 липня 2020 року, набагато випередивши 

темпи минулого року. 

Венчурні інвестиції в Азії сягнули – 16,9 млрд. дол. США 

дол. США за 1011 угод у 2 кварталі 2020 року, де лідирують три 

китайські угоди. На регіональному рівні в Китаї спостерігається 

незначне зростання загальних обсягів інвестицій, однак венчурні 

інвестиції в Індії зменшуються другий квартал поспіль. 

Незважаючи на уповільнення темпів венчурного фінансування, 

Індія залишається ключовим ринком для інвесторів [1]. За перші 

два місяці 2021 року угоди вартістю понад 100 млн. дол. США, 

встановили нові рекордні показники і за кількістю угод, і за 

обсягом залучених інвестицій. Так кількість мега-раундів на 

кінець лютого становила 33 угоди, 15 з яких припали на США, 5 

– на Великобританію, по 3 на Китай та Індію, 1 – на Бразилію і 

решта на кілька інших країн [5]. За січень-лютий 2021 року обсяг 
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фінансування мега-раундів склав 71% загального об’єму 

інвестицій у світовій фінтех, а кількість угод від 100 млн. дол. 

США досягла рекордних 8% від загальної кількості угод за ці два 

місяці [5]. 

Отже, проаналізувавши ринок венчурних інвестицій в 

умовах поширення COVID-19, можемо побачити, що різких 

падінь не відбулось. Навпаки, під час пандемії спостерігався ріст 

венчурних інвестицій. Вкладень в стартапи стало менше, але 

фінансування вже існуючих компаній не зупинилось. Угоди на 

пізніх стадіях залишаються головним пріоритетом для 

венчурних інвесторів, що, ймовірно, і надалі ускладнюватиме 

залучення інвестицій для компаній на ранніх стадіях розвитку, 

тому кількість угод у 2 кварталі 2020 року сягнула менше однієї 

тисячі. Інвестори спрямовують свій капітал у бізнес, способом 

ведення якого, є онлайн платформи та віддалена робота. Фінтех, 

ефективність бізнесу, освітні технології, технології у сфері 

охорони здоров’я та біотехнології залишатимуться дуже 

привабливими на галузевому рівні. На регіональному рівні 

лідерами у сфері венчурних інвестицій є країни Північної й 

Південної Америки, на другому місці йдуть країни Азії, 

найменший прибуток отримали країни Європи. Незважаючи на 

неоднозначний і досить складний 2020 рік, протягом цього 

періоду обсяги фінансування фінтех-проектів не опускалися 

нижче 10 млрд. дол. США у квартал. Це свідчить про 

стабільність і актуальність сфери. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Більшість фахівців 

схилялись до думки, що в 2020 році відбудеться нова фінансова 

криза. Однак жоден не міг припустити, що епідемія вірусу вплине 

не на економіку окремих країн, а  цілого світу. Досі людство не 

https://www.statista.com/topics/4724/venture-capital-worldwide/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/venture-pulse-q3-2020-global.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/venture-pulse-q3-2020-global.pdf
https://mind.ua/news/20214965-venchurnij-kapital-zalishaetsya-stijkim-u-ii-kvartali-2020-roku-doslidzhennya
https://mind.ua/news/20214965-venchurnij-kapital-zalishaetsya-stijkim-u-ii-kvartali-2020-roku-doslidzhennya
https://mind.ua/news/20214965-venchurnij-kapital-zalishaetsya-stijkim-u-ii-kvartali-2020-roku-doslidzhennya
https://processer.media/ua/investicii-u-finteh-u-shho-vkladali-groshi-v-pershomu-kvartali-2021-roku/
https://processer.media/ua/investicii-u-finteh-u-shho-vkladali-groshi-v-pershomu-kvartali-2021-roku/
mailto:4597244@stud.nau.edu.ua


СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

297 

створило ефективну вакцину, яка б зупинила вірус. Тому 

неможливо точно визначити як довго і який буде вплив 

коронавірусу на економіку та людство в цілому.  

Наукова новизна. Було визначено вплив COVID-19 На 

світову економіку за допомогою основних макроекономічних 

показників та впливу на економіку провідних країн світу (було 

розглянуто США і Китай) та на найбільші комерційні банки 

Європейського Союзу.  

Основне завдання дослідження. Проаналізувати вплив 

коронавірусу на світовому економіку за допомогою 

різноманітних економічних показників та зробити власний 

висновок щодо прогнозів відновлення світової економіки.  

Короткий виклад розв’язання поставленого завдання. В 2020 

році, за даними Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР), найбільша у світі економіка – США впала на 9,5% 

у другому кварталі після спаду на 1,3% у першому кварталі 2020 

року. Статистичні дані уряду США демонструють - 32,9% ВВП у 

другому кварталі. Уряд Канади зафіксував безпрецедентне падіння 

ВВП весною на 38,7% [1]. Країни, що розвиваються, дуже 

постраждали через зменшення оборотів торгівлі та відсутності 

туризму, зменшення потоків капіталу та зростання державного 

боргу. Особливо постраждали експортери енергоносіїв та 

промислових товарів. Пандемія та заходи по її стримуванню 

спричинили безпрецедентний обвал цін на нафту.  

Dow Jones повідомив про своє найбільше за весь час падіння 

майже на 3000 пунктів 16 березня 2020 року  [2]. Ціни акцій впали 

через пандемію коронавірусу (COVID-19) – найменш ефективними 

були Китай та Великобританія зі значеннями індексу 76,08 та 87,03 

порівняно з 2019 роком: Китай (80,14), Великобританія (112, 58). 

Китай втратив свій потенціал як одного з сильніших конкурентів 

США та претендента на першу економіку світу, так як весь ресурс 

країни було кинуто наподолання наслідків інфекції. Спалах 

коронавірусної інфекції (COVID-19) сильно вразив фінансові 

ринки. Щомісячна ринкова капіталізація найбільших банків 
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Європи з грудня 2019 року по жовтень 2020 року зменшилась на: 

HSBC Holdings (Великобританія) – з  161, 51 США до 79, 76 млрд 

дол. США; BNP Paribas (Франція) – з 74,03 до 45,59 млрд дол. 

США;  UBS (Швейцарія) – з 45,96 до 40,01 млрд дол. США [2]. 

Понад 80 відсотків загальної чисельності робочої сили 

кількістю в 3,3 мільярда в постраждали від повного або часткового 

закриття робочих місць. Загалом було закрито на 114 мільйонів 

робочих місць більше відносно 2019 року [3]. Однак ця тенденція 

буде тривати – згідно з даними Міжнародної організації праці, різке 

скорочення трудової активності у всьому світі через пандемію 

коронавірусу може позбавити 1,6 мільярда людей працездатного віку 

планети коштів для існування [3]. МОП очікує зниження зайнятості 

у світі на 10,5% або на 305 млн робочих місць порівняно з 

докризовим 4 кварталом 2019 року.  

Як відомо, у високорозвинутих країнах малий бізнес є 

основою розвитку економіки. Однак серед усіх видів підприємств 

малий бізнес постраждав найбільше, так як вимушений був 

тимчасово припинити свою діяльність через епідеміологічні 

вимоги. PNAS дослідили 5800 підприємств і зробили висновок, що 

у середньому відбулося зниження активної зайнятості на 39%. 

Падіння було особливо різким у регіоні Середнього Атлантичного 

океану (до якого входить і США), де було закрито 54% фірм, а 

зайнятість зменшилась на 47% [3]. Вплив також різнився в різних 

галузях: зайнятість у сфері роздрібної торгівлі, мистецтва та розваг, 

сфері послуг та готельно-ресторанного бізнесу скоротилась на 

понад 50% [4]. По попереднім підрахункам, прогнозований світовий 

ВВП через COVID-19 знизиться на 4,5%, загальні світові грошові 

витрати на подолання наслідків коронавірусної інфекції в 

найкращому випадку становитимуть 76,69 млрд. дол. США [2]. 

Кожен регіон зазнає значного зниження темпів зростання. Східна 

Азія та Тихий океан зростуть на мізерні 0,5%. Темп зростання в 

Південній Азії скоротиться на 2,7%,  в Африці на південь від Сахари 

- на 2,8%, на Близькому Сході та Північної Африки - на 4,2%. Європа 

та Центральна Азія - на 4,7%, а Латинська Америка - на 7,2%. 
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Очікується, що ці спади перекреслять роки прогресу після світової 

фінансової кризи 2008 року  призведуть до збідніння десятки 

мільйонів людей.  

Висновки. На мою думку, епідемія коронавірусу здійснила 

більш сильний вплив на світову економіку, ніж світова 

економічна криза 2008 року. Сьогодні неможливо точно 

визначити, якою буде економічна шкода від глобальної пандемії 

COVID-19, однак це матиме серйозні негативні наслідки для 

світової економіки. Процес рецесії, за найкращими прогнозами, 

триватиме до 2025 року, якщо буде винайдена ефективна вакцина 

та коронавірусні обмеження припиняться.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
В сучасних умовах господарювання формування 

фінансової стійкості підприємства представляє важливу 

проблему раціонального поєднання власної і позикової 

складової в майні. Так, фінансова стійкість - це частка загальної 

стабільності підприємства, враховуючи рівновагу фінансових 

потоків і готівкових коштів, що дозволяють зберігати власну 

діяльність протягом встановленого періоду часу, а також 

обслуговуючи отримані кредити і виготовляючи продукцію [2]. 

Достатня частка власного капіталу означає те, що 

використовувані позикові джерела фінансування підприємство 

використовує тільки в тих межах, в яких воно здатне 

гарантувати їх повне і своєчасне повернення. З цієї точки зору 

короткострокові зобов'язання за сумою ніяк не повинні бути 

вище вартості швидко реалізуючих активів. В даному випадку 

ліквідні активи - не всі оборотні активи, які можна швидко 

перетворити в гроші без відчутних втрат вартості в порівнянні 

з балансовою, а тільки їх частина. У складі ліквідних активів - 

запаси і незавершене виробництво. Їх перетворення в грошові 

кошти можливо, однак це порушить безперебійне 

функціонування підприємства. Крім самих грошових коштів і 

фінансових інвестицій сюди відносяться дебіторська 

заборгованість і запаси готової продукції, призначеної до 

реалізації [1]. 
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Метою фінансової стійкості підприємства є своєчасне 

виявлення і усунення недоліків у фінансовій діяльності 

підприємства. Для досягнення поставленої мети фінансової 

стійкості підприємства, слід підкреслити кілька випливають 

проблем: встановити рівень фінансової стійкості підприємства; 

виявити проблему невідповідності рівня фінансової стійкості 

встановленій нормі, відмінною в інтересах даного суб'єкта; 

встановити передумови, що спровокували вищевикладене 

невідповідність до загальновизнаних норм; передбачити 

ймовірний рівень фінансової стійкості підприємства, 

прийнявши за базу різноманітні сценарії застосування ресурсів, 

реальних обставин його господарської діяльності і наявних 

позикових коштів; виробити ряд заходів, які 35 будуть 

орієнтовані на збільшення фінансової стійкості підприємства з 

метою найбільш результативного застосування фінансових 

ресурсів і, як наслідок, удосконалення його фінансового стану 

[1].  

Беручи до уваги проблеми, що виникають, слід виділити 

основні типи фінансової стійкості, які застосовуються з метою 

встановлення фінансового стану: абсолютна фінансова 

стійкість - позначає те, що підприємство платоспроможне і 

незалежно від зовнішніх кредиторів; нормальна фінансова 

стійкість - нормальна платоспроможність і доцільне 

витрачання позикових коштів; фінансова нестійкість - потрібне 

залучення позикових коштів, в результаті відсутності 

нормальної платоспроможності; фінансова криза - абсолютна 

відсутність платоспроможності, при якому підприємство 

знаходиться на межі банкрутства. Так, фінансова стійкість 
підприємства оцінюється завдяки сукупності фінансових 

коефіцієнтів. Оцінка проводиться шляхом порівняння і 

вивчення динаміки зміни звітних і базисних показників [2]: 

коефіцієнт автономії (показник фінансової незалежності) 

визначає відношення власного капіталу до загальної суми 

капіталу (активів) підприємства. Коефіцієнт демонструє, якою 

мірою підприємство самостійно; коефіцієнт капіталізації - 
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даний коефіцієнт відповідний: розмір довгострокової 

кредиторської заборгованості з сукупними джерелами 

довгострокового фінансування, що охоплюють крім 

довгострокової кредиторської заборгованості і власний капітал 

підприємства. Показник капіталізації дає можливість дати 

оцінку наявного у підприємства джерела фінансування власної 

діяльності в формі власного капіталу; коефіцієнт покриття 

інвестицій - цей фінансовий показник демонструє, яка частина 

активів підприємства фінансується з стійких джерел: власних 

коштів і довгострокових пасивів; коефіцієнт фінансової 

залежності визначає ставлення позикового капіталу 

підприємства до всіх наявних активів. Даний показник 

відноситься до групи коефіцієнтів, які описують структуру 

капіталу підприємства; коефіцієнт забезпеченості запасів - це 

показник фінансовий стійкості, який визначає, якою мірою 

матеріальні запаси підприємства покриті його власними 

оборотними засобами. 

Основним показником, що впливає на стабільність 

підприємства є частка позикових коштів. Як правило 

вважається, що, якщо позикові кошти становлять понад 50,0% 

коштів підприємства це не дуже добра ознака для фінансової 

стійкості, 36 для різних галузей і підгалузей нормальна частка 

позикових коштів може варіюватися. Для того щоб збільшити 

фінансову стійкість підприємству слід нормалізувати свою 

фінансову сферу.  

Висновки: особливої актуальності в фінансової стійкості 

набула проблема оцінки і вдосконалення фінансового стану 

підприємства, особливо в умовах різноманітних економічних 
спадів і криз, так як більшість підприємств, які невірно 

оцінюють власну стійкість, стають банкрутами. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

«БЛОКЧЕЙН»: ВІД ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ, УКЛАДАННЯ 

«SMART-КОНТРАКТІВ» – ДО ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА 

РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ: СВІТОВИЙ 

ДОСВІД ЯПОНІЇ 

Постановка проблеми та її актуальність.  Блокчейн є новою 

інноваційною технологією, яка набуває високого попиту в 

багатьох галузях. Однак чи релевантна популярність цієї системи 

її новаторству та користі від її впровадження? 

Наукова новизна. Розглянуто основні ознаки та переваги 

технології «блокчейн» в сферу економіки та політики, а також 

наведено приклади використання технології Японією.  

Основне завдання дослідження. Визначити перспективу 

застосування технології «блокчейн» в різноманітних сферах,  

проаналізувати передовий досвід Японії та дати власну оцінку 

щодо ефективності застосування цієї технології.  
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Короткий виклад розв’язання поставленого завдання. 

Блокчейн – це цифрова книга транзакцій, яка дублюється і 

розподіляється по всій мережі комп’ютерних систем на блокчейні. 

Кожен блок у ланцюжку містить кілька транзакцій, і кожен раз, коли 

на блокчейні відбувається нова транзакція, запис цієї транзакції 

додається до книги кожного учасника. Децентралізована база даних 

відома як Технологія розподіленої книги (DLT) [1]. Блокчейн 

отримав таку популярність через те, що цю систему неможливо 

змінити, зламати або обдурити. Першим і найбільш відомим 

прикладом використання технології є криптовалюта, яка 

перетворюється на платіжний засіб, який в свою чергу приймають 

великі або дрібні корпорації та сервіси. І поки інші країни не 

визначилися щодо того, легалізувати криптовалюту чи ні, Японія 

випередила всіх, так як в цій країні Bitcoin є законним платіжним 

засобом з податком на покупку. Крім того, планується випустити 

цифрову ієну протягом 2-3 років [2]. На початку березня 2020 року 

Японська біржова група, власник Токійської фондової біржі і 

Японського депозитарного центру, оголосила про запуск блокчейн-

платформи для обміну цінними паперами після торгових операцій. 

Корпорація NEC стала технологічним партнером проекту. 

Учасниками альянсу є багато світових брендів, такі як BNP Paribas, 

Citigroup, HSBC і Goldman Sachs, але більшість з них - японські 

установи [3].  

Чому виникла потреба звернутися для оптимізації процесу 

обміну цінними паперами саме до технології «блокчейн»? Метою 

впровадження стало підвищення точності і ефективності обробки 

операційних даних, що включає твердження транзакції, оновлення 

записів про власника, оплату і доставку цінних паперів. Блокчейн 

дозволяє вирішити більшість проблем, пов'язаних з обробкою даних 

постфактум, оскільки забезпечує прозорість транзакції для обох 

сторін.  

Декілька років назад смарт-контракти здавалися 

атрибутом майбутнього. Смарт-контракт – це різновид угоди в 

формі закодованих математичних алгоритмів, укладення, зміна, 
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виконання і розірвання яких можливо лише з використанням 

комп'ютерних програм (блокчейн платформ) в рамках мережі 

Інтернет. Сьогодні існує організація OV Labs, яка розробила 

першу в світі платформу смарт-контрактів на основі мережі 

біткойнов RSK і оголосила про початок співпраці з найбільшим 

в Японії блокчейн-прискорювачем BINARYSTAR з метою 

пришвидшити впровадження блокчейн-технологій в регіоні [4]. 

 Використовуючи блокчейн у процесі розрахункових 

транзакцій, підприємці можуть суттєво зменшити операційні 

витрати та збільшити обіговий капітал. Найперспективнішими 

для використання блокчейну є такі напрями: кредитування P2P 

(Peer-to-Peer); урегулювання спорів, керування замовленнями, 

просування товарів; бухгалтерський облік основних засобів та 

актів звірки.  

Як можуть бути пов’язані блокчейн та політика? Як відомо, 

ця технологія фіксує операції між двома сторонами на постійній 

основі без необхідності будь-якого посередника чи центрального 

органу влади. Тобто викристання блокчейну у політичних 

процесах призведе до децентралізації влади та прозорості 

взаємодії між такими інституціями, як уряд та банки. Існує два 

варіанти введення блокчейну в політику – радикальні проекти 

орієнтовані на революційні соціальні, економічні та політичні 

зміни шляхом появи нового техно-політичного порядку. Це 

дозволить користувачам обійти основні інституційні установи - 

центральні уряди, банки та корпорації. Інкорпоративні проекти, 

навпаки, за впровадження інновації в рамках існуючої політичної 

системи без обов’язкової реконструкції основних політичних та 

соціальних інституцій, натомість забезпечуючи більшу прозорість 

та автономію [5].   

Висновки. Технологію «блокчейн» можна вважати 

достойним конкурентом існуючої системи. На нашу думку, 

переваг використання цієї технології дуже багато – але основні 

це чесність і прозорість між усіма сторонами, а також 

відсутність центрального регулюючого органу. Досвід 
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провідної технологічної країни – Японії – довів, що блокчейн 

можна впроваджувати в усі сфери вже зараз і що це ефективна 

технологія.  
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АВІАЦІЙНІ АЛЬЯНСИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ 

АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Актуальність проблеми. Розвиток авіаційної галузі 

відіграє важливу роль у формуванні світової економіки та 

міжнародних відносин. Особливо важливими на сьогоднішній 

день є авіаційні альянси, котрі сприяють об’єднанню розвинених 

авіакомпаній світу та впровадженню новітніх технологій у цій 

сфері. Посилення інтеграційних процесів в авіаційному секторі 

надають значні переваги не лише для авіакомпаній, а й для їх 

пасажирів. 

Метою глобальних альянсів є об’єднання для загального 

використання науково-технічних, фінансових та трудових 

ресурсів задля отримання бажаних результатів. Таким чином 

авіакомпанії мають змогу розподіляти ризики та витрати, 
впроваджувати спільні проєкти та програми розвитку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання авіаційних 

альянсів у становленні світового ринку авіаперевезень 

досліджувалось у вітчизняній та зарубіжній літературі. Серед 

вітчизняних фахівців можна виокремити В. Харченко, 

М. Рожко, В. Чужикова, К.Сидоренко, О. Полторацьку та ін. 

Що ж стосується зарубіжних досліджень, то вони 

проводяться фахівцями таких міжнародних організацій, як 

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), 

mailto:5138648@stud.nau.edu.ua
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Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), Європейська 

конференція цивільної авіації (ECAC) та інших провідних 

глобальних та регіональних угрупувань.  

Метою статті є дослідження глобальних авіаційних 

альянсів та їх діяльності на світовому ринку авіаперевезень. 

Виклад основного матеріалу. Для аналізу авіаційних 

альянсів, перш за все, потрібно зрозуміти поняття «авіаційний 

альянс» та його особливості й причини об’єднань.  

Авіаційний альянс – це угода про партнерство двох або 

більше авіакомпаній, що надає можливість обрати зручні 

маршрути та стиковки за вигідними цінами на всіх маршрутах 

компаній-учасниць. Авіакомпанії альянсу зберігають свою 

юридичну самостійність, але при цьому уніфікують такі 

елементи, як система бронювання, бонусна програма для 

авіапасажирів, вводять спільні рейси і погоджують розклад 

рейсів. 

З початку 90-х років світовий сектор повітряного 

транспорту дедалі більше уподібнюється олігополії з 

обмеженими можливостями: з одного боку, зменшена кількість 

коаліцій світового масштабу, зосереджена навколо кількох 

могутніх членів-засновників, а з іншого боку, кількість менш 

значних компаній, які залишаються незалежними. Прагнення 

до географічного взаємодоповнення, а також до більш 

широкого кола охоплюваних функцій, змінило характер 

альянсів у авіаційній галузі з ендогамних на екзогамні. На 

сьогодні можна виокремити три основні глобальні альянси: Star 

Alliance, SkyTeam та Oneworld. Вони були створені в період 

1997-2000 років. Загальна частка цих альянсів займає близько 
60% на світовому ринку авіаперевезень.  

Основним інструментом альянсів є обмін кодами, що 

дозволяє авіакомпаніям продавати квитки в пункти 

призначення, куди вони не літають. Обмін кодами – це 

партнерство між двома авіакомпаніями, що дає право 

авіакомпанії розміщувати свій двобуквенний ідентифікаційний 

код у розкладі рейсів іншої авіакомпанії. Це означає, що рейси 
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можуть продаватися однією авіакомпанією, а іншою – 

виконуватись. Обмін кодами надає пасажирам широкий вибір 

рейсів. Це також робить бронювання, реєстрацію, обробку 

багажу та подорожі більш зручними. 

Для повноцінного розуміння стану вищезазначених 

авіаційних альянсів слід розглянути основні показники їх 

діяльності (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності авіаційних альянсів у 

2020 р. 

 

Показник Star Alliance SkyTeam  Oneworld 

Кількість напрямів 1300 1036 1000 

Кількість перевезених за 

рік пасажирів, млн. чол 

762 676 490 

Кількість авіакомпаній-

учасників 

26 19 13 

Кількість працівників, 

тис.чол. 

423,2 475,1 400 

Розмір флоту 5000 3054 3500 

Кількість країн, куди 

літає 

195 170 170 

Кількість польотів щодня 19000 15445 13000 

Дохід за рік, млрд. дол. 

США 

170,95 183 108 

Примітка: складено автором за даними Star Alliance, 

SkyTeam, Oneworld [1; 2; 3] 

 

Star Alliance: перша велика комерційна конфедерація, 

заснована в 1997 році зі штаб-квартирою у Франкфурті 

(Німеччина) такими авіаперевізниками як Lufthansa, Air 

Canada, Scandinavian Airlines, THAI Airways та United Airlines. 

Сьогодні Star Alliance налічує 26 авіакомпаній-членів, які 
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надають послуги 195 країнам. Основними заходами, 

визначеними його правлінням, є: 

- розробка продуктів (загальні об'єкти в аеропортах або 

окремі агенції в містах);   

- групова закупівля деталей, пального та літаків; 

- бізнес-стратегія (взаємність програм, що часто літають, 

гармонізація розкладу, інтегровані системи бронювання, обмін 

інформаційними системами);  

- маркетингові комунікації (інтеграція персоналу та 

ідентичності бренду) [1]. 

         SkyTeam: ця асоціація є наймолодшою з групи, 

заснована у червні 2000 року. Загалом альянс налічує 19 членів. 

Його заснували наступні чотири авіакомпанії: Aeromexico, Air 

France, Delta Air Lines та Korean Air. Зараз компанія, що має 

штаб-квартиру в Нідерландах, володіє флотом загальною 

кількістю понад 3000 літаків [2]. 

Oneworld: мережа, заснована в 1999 році такими 

авіакомпанями як British Airways, American Airlines, Cathay 

Pacific та Qantas, з головним офісом в Нью-Йорку. Загалом 

альянс налічує 13 авіакомпаній. Дане об’єднання має у своєму 

розпорядженні 3500 одиниць техніки та користується 

послугами понад 1000 аеропортів [3; 4]. 

Висновки. Під час активного світового розвитку 

важливим процесом є об’єднання науково-технічних, 

фінансових та трудових ресурсів для спрощення та 

пришвидшення процесу отримання прибутку. Саме такі 

об’єднання називають альянсами. Що стосується авіаційних 

альянсів, то дані союзи допомагають авіакомпаніям-учасницям 
уніфікувати такі елементи, як система бронювання, бонусні 

програми, вводити спільні рейси.  

Загалом у світі існує три глобальні авіаційні альянси: Star 

Alliance, SkyTeam та Oneworld. Завдяки своїй злагодженості 

вони сприяють розвитку авіаційної галузі у світі завдяки 

розробці продуктів, які стосуються авіації, спрощують 

закупівлю деталей, пального та розширюють розміри власних 
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флотів, розвивають маркетингові комунікації та інше. Отже, 

авіаційні альянси підвищують конкурентоспроможність 

авіакомпаній та сприяють їх розвитку. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ COVID-19 НА 

ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ  
 

На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних 

відносин злиття та поглинання стали невід’ємною складовою їх 

функціонування та мають досить важливе значення для 

функціонування компаній.  

Аналізуючи тенденції розвитку ринку злиття та 

поглинання до початку глобальної пандемії, ми можемо 

http://www.staralliance.com/
http://www.skyteam.com/
http://www.oneworld.com/
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спостерігати, що ринок був вже тоді доволі хитким та 

нестабільним. Ось як наприклад протягом 2019 року ринок 

глобальних злиттів та поглинань був доволі чутливим та обсяги 

угод зменшувались на тлі світової економічної та політичної 

невизначеності. Серед усіх регіонів загальний обсяг незначно 

зменшився на 0,5% з 4,11 трлн. Дол. США у 2018 році до 4,09 

трлн дол. США у цьому році. Незважаючи на це, через 34 

мегаугод, оголошених в США в 2019 році залишається єдиним 

світовим регіоном, який спостерігав зростання в обсязі. 

Кількість угод в регіоні досягла 2,16 трлн дол. США за 

допомогою 11 511 угод. Також спостерігався невеликий підйом 

на 9,9% з 2018 року, достатній для досягнення найвищого рівня 

з 2015 року (який складав 2,25 трлн) [1]. 

Але зі сплеском пандемії у світі почались зміни настроїв 

на ринку злиття та поглинання. Якщо розглядати активність у 

2020 році, то ми чітко можемо побачити спад на ринку злиттів 

та поглинань. Так за 3 квартали 2020 року вартість угод склала 

1 535,9 млрд дол. США, що менше на 20% від такого ж періоду 

у 2019 році, який складав 1 968 млрд дол. США [1].  

Розглядаючи ринок злиття та поглинання за галузевим 

показником, то можемо побачити наскільки змінилась ситуація 

в порівнянні із 2019 роком. Зокрема за три квартали 2020 року 

найбільша кількість транзакцій відбулась у сфері 

промисловості та склала 57,5 трлн дол. США, що навіть на 

39,6% більше за вартість транзакцій в цій галузі у 2019 році. 

Далі йде сфера нерухомості і вартість транзакцій тут склала 

48,7 трлн дол. США, що на 58% менше за цей показник у 2019 

році. Наступною галуззю за вартістю транзакцій є угоди у сфері 
інформаційних технологій і їх вартість склала 48,2 млрд дол. 

США , що є на 75,4% менше ніж в минулому році [1].  

Пандемія дуже сильно вплинула на світову економіку в 

цілому і багато підприємств зазнали значних збитків, тому 

сьогодні компанії набагато ретельніше визначають цілі 

придбання та те, як придбання активів вписується в бізнес-

стратегію. Виходячи із сьогоднішніх тенденцій, то можна 
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припустити, що більшість підприємств якщо й матимуть 

бажання укласти угоду на злиття чи поглинання, то швидше за 

все це буде фінтех компанії з інноваційними розробками, які 

допоможуть оптимізувати діяльність, а також автоматизувати 

певні процеси. [2] 

З початком пандемії інвестори та підприємства почали 

детальніше аналізувати угоди злиття та поглинання, так як це 

набуло ще більше ризиків. У даний час злиття та поглинання 

спрямовано на посилення конкуренції за преміальні активи. 

Жорсткий попит - особливо для цифрових та технологічних 

компаній або для компаній, що мають трансформаційні та 

руйнівні наслідки для галузі - створює високу конкуренцію на 

ринку. Швидкість укладання угод також зросла [3]. 

Варто відзначити, що прогнозування економічного 

впливу пандемії ще важко зробити, навіть поточний 

економічний вплив коронавірусної кризи надзвичайно важко, 

оскільки одним із наслідків обмежень блокування стало 

обмеження можливості національних статистичних органів 

збирати дані. 

Прогнози, зроблені під час спалаху SARS в 2003 році, 

передбачали, що його кінцева вартість складе від 30 до 100 

млрд дол. США, і припускали, що світовій економіці 

знадобиться два роки, щоб відновитись. COVID-19 на порядок 

більший як за SARS, так і за   будь-яку кризу охорони здоров’я 

за останні 100 років загалом [3]. 

Таким чином, на нашу думку, COVID-19 дуже сильно 

змінив настрої ринку і незважаючи на те, що тенденція спаду 

розпочалася ще до початку пандемії. Інвестори більше 
ретельно досліджуватимуть доцільність укладання угоди, а 

підприємства звертатимуться до злиття та поглинання за 

більшої рентабельності або неможливості подальшого 

функціонування самостійно. Останні роки ринок злиття та 

поглинання був чутливим до змін і найактивнішим регіоном 

був США, а 2020 рік став викликом для ринку злиттів та 

поглинань. Також аналізуючи ринок, ми бачимо, що угоди зі 
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злиття та поглинання останнім часом набирають популярності 

в галузі фінтех, так як більшість компаній прагне 

технологічного росту і способом набуття такого виду актива у 

своєму портфелі бажає підсилити власну діяльність. Також у 

висновках ми б хотіли ще раз підкреслити, що прогнозування 

ринку у таких умовах є майже неможливим, так як ніхто не 

може точно передбачити як у підсумках ринок відповість на 

такі виклики. На короткострокову перспективу, можна 

спрогнозувати зменшення попиту на укладання угод у сфері 

злиття та поглинання. 
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НЕОБАНКИ ЯК ВИКЛИК ТРАДИЦІЙНІЙ 

БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ: СВІТОВІ ТЕНЕДНЦІЇ 

 

Постановка проблеми та її актуальність.  Глобалізація, 

швидкий розвиток фінансових технологій та зменшення довіри до 

традиційних фінансових установ дозволяють виникнути новим 

організаціям, які надають послуги, що традиційно були 

зарезервовані для банків.  

Наукова новизна. Активна поява і поширення нових 

технологій змінює звичні стандарти надання банківських послуг, 

що змушує сучасні банки перебудовувати наявну модель ведення 

бізнесу і породжує новий тип банків – необанки.    

Основне завдання дослідження. Проаналізувати діяльність 

необанків, їх переваги в різних країнах світу, в тому числі і в 

Україні, та дати власну оцінку щодо їх подальшого поширення, 

виявити, конкурентоспроможність інтернет-банків порівняно з 

традиційними банками.  

Короткий виклад розв’язання поставленого завдання. Термін 

«необанк» був введений у 2017 році і означає новий тип фінансової 

установи, що пропонує найсучасніші, швидкі та гнучкі послуги, 

доступні безпосередньо через месенджери (Viber, Telegram, 

WhatsApp та ін.). На фантастичне зростання необанків у 2020 році 

вплинула епідемія COVID-19. Наприклад, кількість нових клієнтів 

у Kakaobank (Корея) зросла на 17,5% і продовжує зростати, так як 

mailto:4622525@stud.nau.edu.ua
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щоб стати клієнтом корейського необанку не потрібно йти до 

відділення та контактувати з іншими людьми – можна замовити 

картку онлайн з безконтактною доставкою [1]. Для інших 

банківських операцій, які пропонує необанк, теж не потрібна 

фізична присутність.  

 Більшість необанків у світі залучили багатомільйонні 

інвестиції у 2020 році. ZA Bank (Гонконг) - 193 млн. дол. США; 

PayTM (Індія) отримав 700 млн. дол. США лише від 3 інвесторів 

[1]. Німецький N26 залучив понад 670 млн дол. США від 

найавторитетніших інвесторів світу, включаючи Insight Venture 

Partners, GIC, Tencent, Allianz X та ін. Необанк сьогодні має 7 млн. 

клієнтів в 25 країнах Європи, в т.ч. і США. Щомісячний обсяг 

транзакцій - більше 2 млдр. євро. Ринкова капіталізація в 2020 році 

досягла 3,5 млрд. доларів США [2].  

Основні інноваційні переваги, які надають традиційні 

діджитал-банки: простий та швидкий процес відкриття рахунку 

онлайн, дебетові картки можна використовувати за кордоном 

безкоштовно та за поточним курсом країни перебування;  

спрощене відстеження коштів та агрегування рахунків; позики за 

нижчими ставками та відсотками, ніж ті, що пропонуються 

традиційними установами; кешбек до 10%.  

Поява необанків перетворила Латинську Америку на новий 

потенційний фінтех-регіон: за даними Світового банку за 2020 рік, 

51% населення має банківський рахунок, і лише 35 з них їм 

користуються [3]. Латиноамериканська банківська система надто 

зарегульована, побудована на високих транзакційних комісіях і 

громіздкою процедурою відкриття рахунків. П’ять основних 

банківських інституцій володіють 90% всіх активів, в результаті 

учасникам ринку немає потреби поліпшувати сервіс, 

впроваджувати сучасні продукти і боротися за споживачів [3]. 

Однак в Бразилії в 2014 році свою діяльність розпочав Nubank, 

випустивши безкоштовну міжнародну кредитну карту Mastercard. 

Він видає кредити фізичним особам, пропонуючи ставки на 30-40% 

нижче, ніж традиційні банки. Це призвело до того, що сьогодні 
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кожен восьмий житель Бразилії є користувачем Nubank. Клієнтська 

база складає 26 млн. користувачів, а щодня з’являється близько 40 

тис. нових клієнтів [4]. 

Необанки не стоять на місці в своєму розвитку: наступний крок –  

функціонування на основі штучного інтелекту. Уже в швейцарському 

необанку Yapeal з’явився чат-бот «Yapolina», який миттєво обробляє 

запити клієнтів і відповідає на найпопулярніші запитання користувачів 

[5]. 

Не оминула цифрова діджиталізація й Україну. Сьогодні 

відомими в нашій державі є Monobank, Sportbank, Izibank тощо. Їх 

популярність зумовлена разюче новим підходом до банківської 

справи – вони дослідили та запустили достойних конкурентів на 

ринку банківських послуг з їх проблемами та запропонували більш 

вигідні умови для користувачів, в тому числі впровадження 

«кредитного ліміту» – надання боргових коштів від банку на 

рахунку у користувача до 100 тис. грн., які отримати набагато 

легше, ніж в традиційних банках. Не потрібно довідок про доходи 

та інших документів. На відміну від багатьох необанків світу, 

український стартап Monobank за майже той самих час існування 

зміг залучити порівняно набагато більше клієнтів, при цьому 

використавши набагато менше інвестицій: в проект було вкладено 

близько 2 млн. дол. США і станом на початок 2021 року він має 

3,4 млн. клієнтів. Прибуток  діджитал-банку складає  8,6 млн. дол. 

США на рік  [6].  

Висновки. На мою думку, майбутнє банківської системи за 

необанками. Саме вони означають новий та якісний сервіс для 

користувачів та надають фінансові послуги майже для всіх. Не 

оминула банківська діджиталізація і Україну – Monobank можна 

вважати достойним конкурентом його закордонних аналогів.  
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВУ 

ТОРГІВЛЮ 

Карантинні обмеження створили нові реалії життя для 

всього світу. Карантин, введений  з метою зупинення пандемії 

COVID-19, збереження життя і здоров’я людей, одночасно 

паралізує ділову активність, наслідком чого є уповільнення 

економіки, і, як наслідок, загострення проблем бідності в 

країнах. Спалах коронавірусної інфекції суттєво вплинув не 

https://cutt.ly/LxERO7O
https://cutt.ly/exER8p5
https://cutt.ly/BzDSpdz
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лише на економіку країн, але й на їх експортно-імпортну 

діяльність.  

Більшість країн, особливо малорозвинених, не були 

готові до пандемії та не володіли методами боротьби з нею. У 

результаті, багатьма країнами світу було прийнято рішення про 

закриття кордонів та запровадження локдауну, внаслідок якого 

постраждали, в першу чергу, суб’єкти господарювання, 

економіка країн, знизились показники міжнародної торгівлі 

товарами за деякими виключеннями. 

У зв’язку з цим, доцільно дослідити сучасний стан і 

тенденції розвитку міжнародної торгівлі під впливом пандемії 

COVID-19. Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження 

спричинили небачену за останнє сторіччя економічну кризу. 

Зачинені крамниці зменшили попит на товари, а попит на деякі 

послуги скоротився майже на 100%. Пандемія COVID-19 - це, 

в першу чергу, криза здоров'я, яка має наслідки, що 

поширюються у міжнародних масштабах.  

Найбільш вразливою до пандемії виявилась міжнародна 

торгівля: світова торгівля товарами продемонструвала 

найбільший протягом одного періоду спад у другому кварталі 

2020 року, знизившись на 14,3% порівняно з попереднім 

періодом. Незважаючи на те, що на даний момент вдалося 

частково повернутись до докарантинних показників, загальний 

обсяг торгівлі товарами за 2020 рік, за попередніми 

підрахунками, скоротився на 9,2% і відновлення докризової 

тенденції є малоймовірним протягом декількох найближчих 

років. Зазначені зміни можуть мати серйозні наслідки для 

життя і здоров’я населення країн світу, оскільки вони 
впливають на постачання ліків та медичного обладнання, 

харчування та продовольчу безпеку, а також державний дохід, 

частина якого використовується для покриття вартості 

медичних послуг. За даними ОЕСР, у першій половині 2020 

року прогнозувалось зниження рівня світового ВВП майже на 

13% [1].  
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Через закриття кордонів країнами світу найбільш 

негативних наслідків зазнала експортна діяльність. Якщо 

розглядати експорт найбільших світових економік - Китаю, 

США та Німеччини, то варто зазначити, що у лютому 2020 р. 

Китай пережив різке скорочення експорту – на 40 млрд. дол. 

США, але швидко відновився і до березня повернувся до 

попередніх показників. США та Німеччина зазнали скорочення 

експорту в квітні 2020 р., проте досягти відновлення вдалося не 

так швидко. У США експорт скоротився приблизно на 30 млрд. 

дол. США, а в Німеччині на 40 млрд. дол. США. Коли пандемія 

пішла на спад, у липні 2020 р. Китай збільшив експорт на 40 

млрд. дол. США порівняно з липнем 2019 року. Водночас, 

експорт в США скоротився у липні 2020 р. на 20 млрд. дол., а в 

Німеччині на 10 млрд. дол. США.  

Статистичні дані вказують на те, що пандемія COVID-19 

спричинила кризу для одних ринків і розвиток для інших. 

Бразилія усвідомила важливе місце у структурі власного 

експорту таких сільськогосподарських продуктів, як 

заморожена яловичина та соя. Так, експорт замороженої 

яловичини з Бразилії протягом квітня-травня 2020 р. 

збільшився з 464 млн. дол. США до 639 млн. дол. США на 

місяць, а щомісячний експорт сої з Бразилії збільшився на 

понад 1 млрд. дол. США у річному обчисленні в квітні 2020 

року. Однак, для інших статей експорту зростання не є 

характерним.[2]  

Що стосується транспорту, то експорт автомобілів 

суттєво скоротився в Іспанії, Канаді, Японії та США. Експорт 

американських вантажних автомобілів також скоротився більш 
ніж на 1 млрд. дол. США у квітні та травні 2020 р. та досяг 

докарантинних показників у липні 2020 р. Експорт одягу та 

взуття з Китаю за лютий, квітень і травень зменшились більш 

ніж на 1 млрд дол. США порівняно з аналогічними місяцями 

2019 року. Однак, у 2020 р. різко збільшився попит на медичні 

товари, особливо на медичні маски, що призвело до зростання 

цін на них та дефіциту [2].  



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

321 

Торгівля енергоносіями скоротилась на 63% у першому 

півріччі 2020 року порівняно з першим півріччям 2019 року. 

Скасування пасажирських рейсів обмежило доступність 

повітряних вантажів, тоді як попит на термінову доставку 

основних вантажів збільшився, що призвело до зростання цін 

на повітряні вантажні перевезення порівняно з жовтнем 2019 р. 

Транспортні витрати на перевезення  зросли приблизно на 30% 

між Китаєм та Північною Америкою та понад 60% на деяких 

важливих маршрутах Європа - Північна Америка.  

Пандемія COVID-19 має виразно негативний вплив на 

світову торгівлю послугами. Усі провідні експортери й 

імпортери обмежили закордонні поїздки та ввели соціальне 

дистанціювання всередині країни. Люди фізично не могли 

надавати послуги чи користуватися ними через карантин та 

локдаун. На відміну від товарів, послуги неможливо виробити, 

покласти на склад і продати пізніше. Недоотримана виручка від 

скасованих авіарейсів, бронювань, спортивних подій, походів 

до ресторану втрачена назавжди і не може бути повернена. 

Зазначені сфери охоплюють понад 40% світового експорту 

послуг, який суттєво постраждав від пандемії. Особливо це 

стосується туризму. Безпрецедентний вплив на попит і 

пропозицію коронавірус здійснив на ринку туристичних 

послуг. Туристичний експорт США в березні 2020 р. 

скоротився на 53% порівняно з аналогічним місяцем минулого 

року, а у квітні - на 73%. Видатки Китаю на туризм у цей період 

скоротились на 60% [3]. 

Втім однією із галузей, якій пандемія забезпечила 

зростання доходів, є сфера IT-послуг, попит на які виріс через 
збільшення кількості людей, які працюють онайн. Якщо в 

березні 2020 р. падіння обсягів торгівлі у країнах, що є 

найбільшими експортерами послуг сягало 15%, то в тих 

країнах, де значну частину експорту становлять IT-послуги, 

падіння було м'якшим або взагалі не спостерігалось. В Ірландії 

(51% експорту послуг – у сфері інформаційних технологій) 
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було зафіксовано зростання на 8%, в Індії – на 1%, в Україні – 

на 3% [4]. 

Таким чином, пандемія COVID-19 здійснила значний 

вплив на міжнародну торгівлю. Більшість країн світу були 

змушені тимчасово відмовитися від звичайних умов торгівлі та 

обрати для себе більш стриманий формат взаємної торгівлі з 

іншими країнами. Світові експерти не мають одностайної 

думки щодо тривалості пандемії та її наслідків для світової 

економіки й торгівлі. Однак, є очевидним, що від зваженого 

підходу країн залежить «легкість» виходу з кризи, яка рано чи 

пізно все ж таки закінчиться. Як показала світова практика, 

зміна способу життя населення більшості країн світу в період 

карантину та зростання попиту на електронні послуги та 

цифрові технології формують додаткові стимули для створення 

нових продуктів і сервісів, а також для прискорення реалізації 

програм цифровізації держав. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 
У сучасних умовах цивілізаційного розвитку та світових 

глобалізаційних реалій якість управління інноваційними 

процесами суб'єктів господарювання стає визначальним 

фактором конкурентоспроможності національних економік [1]. 

Підвищення конкурентоспроможності економіки будь-якої 

країни у процесі боротьбі за лідерство на глобальному ринку 

нерозривно пов’язано з умовами і тенденціями розвитку 

інноваційного підприємництва. На даний час, в умовах 

глобалізації світової економіки та прискорення конкуренції 

розвиток інноваційних проектів став одним з найголовніших 

інструментів для досягнення конкурентних переваг на ринку та 

зростання ВВП країни.  
Дослідження поняття «інновація» вказує на його 

багатогранність і не дає можливості чітко окреслити його зміст 

та дати визначення з економічної точки зору. Одним із 

найбільш поширених підходів до трактування цього поняття є 

підхід, запропонований Й. Шумпетером, відповідно до якого 

під інноваціями слід розуміти «…зміни, що проводяться з 

метою впровадження нових споживчих товарів, нових 

виробничих і транспортних засобів, ринків і форм організації в 

промисловість та їх практичного використання» [2].  

mailto:6103474@stud.nau.edu.ua
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Деякі дослідники визначають інновації як новоосвоєний 

вид продукції, який виготовляють за традиційною технологією, 

але якого не було в асортименті підприємства. У науковій 

літературі обговорюється питання співвідношення та 

взаємозамінності таких понять як «інновація», «новація», 

«нововведення», «винахід», «відкриття». Результати 

дослідження походження та особливостей поняття «інновація» 

дають підстави стверджувати, що воно є старим аналогом 

поняття «нововведення». Але виходячи з важливості 

застосування, поширеному використанню, термін «інновація» 

закріплено у чинному законодавстві та визнано у міжнародних 

нормативно-правових актах, тому йому потрібно потрібно 

надавати перевагу [3]. 

На сьогоднішній день Україна відчуває значний тиск на 

світовому ринку з боку розвинених країн, які вже тривалий час 

прискореними темпами рухаються в напрямку інноваційного 

розвитку, а їх підприємства впроваджують новітню 

інноваційну політику, підвищуючи свою 

конкурентоспроможність на світовій арені. Багатьом 

українським підприємствам притаманна незацікавленість в 

інноваційному розвитку, причинами якої можна вважати 

небажання управлінців ризикувати, низький рівень 

забезпечення підприємств фінансовими ресурсами для 

реалізації інноваційних управлінських, виробничих та 

маркетингових рішень, зростання конкуренції на ринку 

високотехнологічної продукції, внаслідок чого вітчизняні 

технології не можуть конкурувати з іноземними аналогами, а 

також відтік наукового потенціалу країни за кордон. 
Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що українські 

компанії потребують державної підтримки інноваційної 

діяльності, особливо у частині впровадження інновацій. 

Саме інноваційна діяльність створює фундамент для 

збереження конкурентних переваг та економічного зростання 

підприємства, його просування на зовнішні ринки. Варто 

додати, що розвиток інноваційних вітчизняних підприємств є 
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не лише фактором підвищення економічних показників 

загалом, а й забезпечення конкурентоспроможності країни в 

цілому.  

Україна має значний ресурсний потенціал, якій повинен 

стати головним стимулом переходу на інноваційний шлях 

розвитку. Близько 5% світових мінеральних ресурсів 

виробляється в Україні, а запаси природних копалин оцінюють 

в 7 трлн. дол. США. Україна посідає одне з провідних місць у 

світовому рейтингу за ступенем забезпеченості головними 

факторами виробництва. Підтвердженням цього є останні дані  

щорічного рейтингу інноваційних країн світу «The Global 

Innovation Index 2020» [4], в якому Україна посідає 45 місце 

серед 131 країни світу за загальними показниками. Але 

фінансово-економічна криза, проблеми глобального 

економічного середовища, стагнаційні процеси та 

непередбачені зміни на ринку капіталу суттєво вплинули на 

формування умов розвитку інноваційних підприємств. 

Дослідження показників діяльності вітчизняних 

підприємств та умов їх функціонування доводить, що інноваційне 

підприємництво в Україні ще не набуло чітких рис і не може 

претендувати на визначальні позиції у середовищі світового 

інноваційного бізнесу. На сьогоднішній день обмеження пільг у 

сфері інноваційної діяльності підприємств гальмує темпи 

рoзвитку інновацій загалом та ускладнює процеси організації 

інфраструктури інноваційного бізнесу, яка сьогодні переживає не 

найкращі часи. Для усунення цієї проблеми необхідним є 

формування ефективного механізму управління інфраструктурою 

інноваційного підприємництва, що дозволить прискорити процес 
формування взаємозв'язків між її структурними елементами 

шляхом забезпечення організаційних та економічних умов їх 

діяльності [5]. 

Підводячи підсумок вищевикладеного, можна 

стверджувати, що для ефективної реалізації вітчизняними 

підприємствами політики інноваційного розвитку в умовах 

глобальної конкуренції, потрібно провести ефективні та 
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повноцінні реформи інноваційної діяльності підприємств. 

Головними цілями реформування підприємств в Україні в 

напрямку інноваційного розвитку мають стати: безпосередня 

державна підтримка інноваційних проектів; маркетингове 

просування вітчизняних інноваційних розробок на світовий 

ринок; використання інноваційних технологій українських 

підприємствами, яке буде стимулюватись державою; 

посилення зацікавленості освіти та науки у інноваційному 

становленні підприємств.  

Вирішення поставлених цілей допоможе розширити 

науковий та дослідницький потенціал України, сприятиме 

значному прискоренню темпів її економічного розвитку та 

підвищенню конкурентоспроможності товарів українського 

виробництва. Здійснення реформ у сфері інноваційної 

діяльності відкриє можливості для збільшення кількості 

робочих місць, безпосередньо пов’язаних з інноваціями, що 

дасть можливість Україні стати регіоном концентрації 

інновацій, центром науково-дослідницьких інститутів та 

покращити інформаційний обмін з країнами- інноваційними 

лідерами.  

Зважаючи на світовий досвід та основні механізми 

функціонування національної економіки, для отримання 

вагомих результатів саме підприємницький сектор має стати 

основною ланкою у сфері наукових досліджень і розробок. Для 

досягнення поставленої цілі необхідно проводити виважену 

державну економічну політику, яка буде спрямована на 

підвищення зацікавленості фірм у активізації інноваційної 

активності. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО 

БІЗНЕСУ В СВІТІ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ 

COVID-19  
 

Пандемія COVID-19, яка поширилася світом з початку 

2020 року принесла небачені збитки. Кожній країні відоме таке 

поняття як «економічна криза», що не попереджаючи про свій 

прихід, завжди завдавала значної шкоди економіці, але 

пандемія COVID-19 стала новим випробуванням для світової 

економіки.  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
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Економіка тісно пов’язана з іншими сферами життя 

суспільства та країни. Наприклад, економічні негаразди в 

державі привели до появи масового безробіття, зниження рівня 

життя громадян, еміграції працездатного населення тощо. 

Однією із найбільш вразливих сфер бізнесу, що зазнала 

значного впливу, стала туристична індустрія. Популярність 

туризму, завжди була і залишається на високому рівні, тому 

виявлення проблем туристичного бізнесу, що були спричинені 

пандемією COVID-19, є надзвичайно актуальними, адже чітке 

розуміння проблем є першим кроком до вирішення останніх. 

Не дивлячись на актуальність даного питання, 

досліджень, які б чітко виокремили проблеми розвитку 

туристичного бізнесу в світі в умовах пандемії COVID-19 й до 

нині немає.  

Пандемія COVID-19 змінила багато чого, люди почали 

остерігатися один одного, стали більш обачними, іноді навіть 

агресивними. Екскурсії, гори, море і музеї, які до цього часу 

заманювали туристів враз стали другорядними. Такий стан 

справ негативно відобразився на туристичному бізнесі. На 

сьогодні чи не кожна країна може похвалитися своїми 

природніми багатствами, зонами курорту. Не виключенням в 

даному питанні є і Україна, варто відмітити Львів, Київ, Одесу, 

регіон Закарпаття – туристичні осередки, які завжди 

приваблювали туристів.  Проте, якщо розглядати туристичну 

галузь України, то туризм не є визначним фактором економіки 

держави. А от в таких державах як Туреччина, Єгипет, Італія, 

Франція, ОАЕ та ряд інших – туризм є основою економіки.  

Варто зазначити, що минулого року збитки від наслідків 
коронавірусу ще не були настільки значними, а цього року, 

пандемія загрожує небаченими катастрофічними проблемами в 

економіці держав світу. Особливо відчутними вони є для тих 

держав для яких туризм складає суттєву частку ВВП та має 

вплив та ринок зайнятості.  Експерти вказують на невтішну 

статистику щодо перспектив відновлення туристичної галузі в 

умовах коронавірусної кризи. Кількість туристів значно 
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скоротилася, що призвело, як до зменшення бюджету, так і до 

скорочення робочих місць. Генеральний секретар ООН Антоніу 

Гутерреш зазначив, що туристична галузь є невід’ємною 

частиною економіки та одним із ключових елементів збереження 

природної культурної спадщини, а туризм сам по собі є одним із 

чудес світу. Ось чому так боляче бачити, як пандемія COVID-19 

розоряє сектор туризму [2]. 

Найголовнішими проблемами пандемії COVID-19 в 

галузі туристичного бізнесу є наступні: обмеження у вільному 

пересуванні населення з метою попередження та недопущення 

поширення коронавірусної інфекції; закриття туристичних 

фірм.  

Внаслідок карантинних обмежень у 2020 році більшість 

населення відмовилося від закордонного відпочинку, в результаті 

чимало туристичних агентств не маючи клієнтів збанкрутіли та 

припинили свою діяльність. Наслідком цього став відчутним 

важкий удар по малому та середньому бізнесі; незручності, 

спричинені тестуванням. Тести є обов’язковими для в’їзду в 

іноземну державу мають короткий термін дії. 

Згідно з даними Всесвітньої організації туризму 

(UNWTO), яка представила огляд 2020 року, розвиток пандемії 

COVID-19 відбувався у розрізі наступних етапів, кожен з яких 

здійснював вплив на світовий туристичний бізнес:  

− перший - блокування в Ухані,  

− другий - ВООЗ оголошує глобальний спалах 

надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров'я,  

− третій - ВООЗ оголошує спалах захворювання,  

− четвертий - 100% світових напрямків запровадили 

обмеження на поїздки,  

− п’ятий  - 27% усіх напрямків у всьому світі тримають 

свої межі повністю закритими для міжнародного туризму.  

Щодо міжнародних подорожей туристів, якщо потік в 

Європу в 2019 році збільшився на 4%, то у 2020 році цей 

показник зменшився на 70%, якщо в Америку потік туристів 

збільшився на 1%, то зменшився на 69%. Така ж ситуація і в 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

330 

Африці - з приросту в 2% у 2019, потік зменшився на 75%. За 

даними Всесвітньої організації туризму світовий потік туристів 

у 2019 році зріс на 4%, а у 2020 році цей показник зменшився 

на 74%. Світовий туризм повернувся до стану, який був 30 

років тому. Узагальнені втрати виглядають наступним чином:  

− втрата міжнародного потоку туристів – 74%;  

− грошові втрати – 1,3 трлн доларів США;  

− орієнтовні втрати світового ВВП – 2 трлн дол. США;  

− втрати міжнародного прибуття туристів – 1 млрд;  

− 100-120 млн прямих туристичних робочих місць 

знаходяться в зоні ризику [3].  

Сфера туризму на сьогодні потребує обов’язкового 

оздоровлення на підвищеної уваги урядів держав, для яких 

туристична сфера є основою ВВП. Основним джерелом для 

відновлення мають стати інновації, основою яких для 

посередницького бізнесу турорганізаторів є електронний 

туроперейтинг і діджиталізація процесів туристичного 

обслуговування. Важливим є спростити процедуру придбання 

авіа квитків, завдяки цьому методу можливим може стати 

збільшення подорожей. Такі тенденції вказують на те, що, 

окрім інвестицій в розбудову туристичної інфраструктури, 

поширення міжнародних стандартів, ключовими стимулами 

формування міжнародної туристичної політики залишається 

ініціатива глобальних операторів ринку, які змінюють попит і 

поліпшують пропозиції через високу технологізацію бізнесу [4: 

33].    

Якщо говорити про можливі варіанти виходу із кризи, то 

на сьогодні найбільш доцільними є два підходи щодо 

подолання кризи. Передбачається запровадження доступних 

кредитних ліній для тих хто представляє туристичний бізнес, 

що стосується другого підходу - відтермінувати сплату боргів 

та податків для власників туристичних фірм.  

На сьогодні провідні держави світу вже виробили 

стратегію реабілітації туристичного бізнесу [5]:  
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− забезпечення справедливого балансу між захистом 

туристів та інтересами працівників туристичної галузі;  

− забезпечення умов для виживання для малого та 

середнього бізнес;  

− зосередження уваги на механізмах координації для 

більш адресного реагування та підтримки відновлення 

туристичного сектора.  
Отже, зважаючи на вище вказане помітно, що 

туристичний бізнес на сьогодні знаходиться у надзвичайно 

складному становищі, яке лише ускладнюється і 

поглиблюється. Пандемія COVID-19 призвела до глобальних 

негативних наслідків в сфері туристичного бізнесу. 

Туристичний бізнес на сьогодні потребує підтримки урядів 

держав, які мають зробити все можливе аби підтримати даний 

сектор економіки. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТНК 
 

Однією з найбільш визначних рис сучасного розвитку 

процесів в рамках міжнародних економічних відносин є 

глобалізація. І хоча таке комплексне та масштабне явище не 

може бути описане за допомогою якогось одного фактора, 

транснаціоналізація є найбільш вагомим та помітним аспектом 

цього процесу. У свою чергу, на практиці транснаціоналізація 

уособлюється діяльністю ТНК в різних сферах економічного 

спектру.  

На сьогодні під контролем ТНК знаходиться левова 

частка виробництва товарів та наданих послуг. Абсолютною є 

централізація в їхніх руках такої сфери як міжнародна 

інвестиційна діяльність. В той же час, така діяльність 

призводить до певного напруження в плані взаємодії ТНК з 

урядовими органами національних держав. Вищенаведені 

чинники в цілому роблять актуальним дослідження механізмів 

такої взаємодії, насамперед, у сфері державного регулювання 

діяльності цього аспекту економічних відносин. Разом з тим, 

важливо наголосити, що дане питання не є виключно 

економічним за своєю природою, оскільки певною мірою 

перекликається і з внутрішньополітичними обставинами 

mailto:4684118@stud.nau.edu.ua
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розвитку певних держав а також відносинами між ними. З 

точки зору національних урядів, першочерговим є завдання 

захисту та поширення національних інтересів в міжнародному 

просторі. Окрім того, самі уряди не є монолітними за своїм 

баченням, як і світова спільнота загалом [1]. 

Перш за все, необхідно зазначити, що на сьогоднішній 

день не існує загального міжнародного документа, який би 

окреслював питання взаємодії ТНК та держав, тобто державні 

установи мають діяти на власний розсуд. Це дає, з одного боку, 

можливість до проведення гнучкої політики щодо залучення в 

країну ТНК, а з іншого може призвести до негативних наслідків 

для приймаючої держави (наприклад пригнічення вітчизняних 

виробників за рахунок більшої конкурентоспроможності ТНК 

та її більшої стійкості). [2] В політичному аспекті це також дає 

змогу суб’єктам таких відносин вдаватися до лобізму власних 

інтересів [3]. 

Ця ситуація також підкреслюється в цілому 

недостатньою правовою базою. Так, на сьогодні у багатьох 

державах ТНК не виділяються як окремий тип суб’єктів 

міжнародних економічних відносин. Відповідно, не 

вироблено/прийнято єдиного визначення ТНК та конкретних, 

універсальних критеріїв такого визначення. Таким чином, не 

сформовано і загальної системи заходів регулювання таких 

суб’єктів, що може призвести до «перехилів» коли 

регулювання або є недостатнім або надмірним. Недостатнє 

регулювання загрожує національним виробникам приймаючої 

країни, через їх меншу стійкість та можливості до маневру 

фінансами, а також кращої конкурентноспроможності 
продукції ТНК з тих самих причин.  Вкрай важливим є питання 

екології виробництв, що були облаштовані ТНК, що при 

недостатньому регулюванні також може призвести до 

небажаних наслідків.  

Разом з тим, існує загроза спровокувати відтік ТНК з 

країни разом з втратою позитивних наслідків їх діяльності 

(зменшення рівня надходження інвестицій в країну, 
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ускладнення залучення новітніх технологій виробництва, 

тощо). При цьому такі наслідки вірогідно будуть середньо- та 

довгостроковими, оскільки спровокують деякі побоювання з 

боку ТНК щодо подальшої діяльності в країні. Найбільш 

невдалою вбачається непослідовна та мінлива політика в 

даному питанні, оскільки вона значно підвищує ризик 

виникнення та закріплення недовіри інвесторів до держави.  

Зважаючи на це, можна визначити, що проведення 

універсальної політики без огляду конкретні умови діяльності 

ТНК буде обмежувати можливості їх залучення або контролю 

їхнього впливу. Доцільно обмежувати експансію підприємств, 

налаштованих виключно на діяльність в рамках системи самої 

корпорації і підприємств, орієнтованих на використання 

природних ресурсів. Водночас слід заохочувати експансію 

ТНК, які залучатимуть місцеву робочу силу, що дозволяє 

залучити потік іноземних інвестицій та технологій в країну, 

знизити безробіття з паралельним підвищенням загального 

технологічного та управлінського рівня [4]. 

В цілому державне регулювання діяльності ТНК в період 

розгортання глобалізаційних процесів у світовому господарстві 

є багатоаспектним процесом. Його дослідження вимагає 

застосування системного методу аналізу. Це дозволяє 

розглянути передумови, стан, фактори, механізми 

оптимального розвитку державного регулювання діяльності 

ТНК та обґрунтувати стратегічні орієнтири функціонування 

даного процесу в умовах глобалізації. 
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НАСЛІДКИ КРИЗИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

НАФТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

Ряд чинників, що призвели до нинішнього карколомного 

падіння світових цін на нафту. Найочевидніший з них – 

пандемія коронавірусу COVID-19, яка охопила планету і 

призвела до стрімкого скорочення споживання вуглеводневого 

палива у світі. Є й інші потужні чинники, причому деякі з них 

менш очевидні, що вплинули на формування нинішньої 

динаміки цін на світовому нафтовому ринку. До таких чинників 

часто відносять міжнародну конкуренцію великих виробників 

нафти і, зокрема, нездатність таких гравців світового нафтового 
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ринку як Саудівська Аравія та Росія своєчасно узгодити 

скоординовану політику обмеження обсягів видобутку і, 

відповідно, продажу нафти на світовому ринку.  

Також до категорії доволі сильних і тривалих факторів, 

що впливатимуть на майбутню динаміку обсягів споживання 

нафти у світі, треба віднести й останні тенденції змін у 

глобальному енергетичному балансі. Йдеться, насамперед, про 

збільшення частки відновлювальних джерел енергії в її 

сукупному споживанні, в тому числі й з рахунок 

нафтопродуктів. Причому цей чинник діятиме і після 

подолання негативних наслідків для світової економіки 

пандемії коронавірусу COVID-19. І він проявлятиметься якщо 

не в скороченні споживання нафти, то, принаймні, в обмеженні 

темпів зростання її видобутку в довготривалій перспективі.  

У квітневому огляді Міжнародного валютного фонду 

(МВФ) World Economic Outlook, April 2020: The Great 

Lockdown зазначається, що середня ціна 1 (одного) бареля 

нафти марки Brent у 2020 р. складав 34,40 дол., а в 2021 р. –  

67,23 дол. Такий прогноз базується на аналізі ф’ючерсних 

контрактів на нафту від 27 березня цього року. На цій же основі 

фахівці МВФ прогнозують, що ціна нафти марки Brent зросте 

приблизно до 80 дол./бар. протягом наступних п’яти років. 

Оскільки на світовому ринку торгуються різні сорти нафти, то 

фахівці МВФ прогнозують, що заснована на ф’ючерсних 

контрактах середня ціна нафти сортів UK Brent, Dubai Fateh і 

West Texas Intermediate становив 35,61 дол./бар. у 2020 р. і 67,23 

дол./бар. – у 2021 р., при цьому наголошується, що розрахована 

за такою ж методикою середня ціна нафти в 2019 р. становила 
61,39 дол. США за 1 барель. Як бачимо, поки МВФ не очікує на 

повернення світових цін на нафту до докризового рівня навіть 

у 5-річній перспективі. 

Оскільки ж економіка України сильно залежить від 

імпорту енергоносіїв, то вірогідну перспективу динаміки цін на 

нафту досліджують і вітчизняні фахівці. Так, заступник голови 

Національного банку України (НБУ) Д. Сологуб на брифінгу 
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повідомив, що НБУ в своєму макроекономічному прогнозі 

заклав середню ціну на нафту на 2020 р. на рівні 35 дол./бар. 

Причому в підготовленому НБУ «Інфляційному звіті. Квітень 

2020 року» прогнозується зростання ціни нафти еталонної 

марки Brent до 60–70 дол./бар. у другій половині 2021 р. і до 

понад 75 дол./бар. наприкінці 2022 р. 

Загалом же, попри позитивні зміни в динаміці світових 

цін на нафту після досягнення квітневої угоди щодо скорочення 

обсягів видобутку нафти в рамках ОПЕК+ та появи загалом 

позитивних прогнозів динаміки світових нафтових цін, 

подальші перспективи розвитку світового нафтового ринку 

видаються доволі невизначеними. Епідеміологи в різних 

країнах припускають, що восени цього року може початися 

друга хвиля пандемії COVID-19, до того ж у поєднанні з 

традиційним сезонним грипом осінньо-зимового періоду. Це 

знову стимулюватиме розвиток глобальної економічної кризи і 

пов’язане з цим менші, ніж прогнозуються нині, обсяги 

споживання нафти у світі. 

Звичайно, в осінньо-зимовий період потреба в мазуті для 

обігріву житлових і нежитлових приміщень стимулюватиме 

зростання попиту на нафту. Однак друга хвиля пандемії 

COVID-19 у поєднанні з традиційним сезонним грипом, якщо 

таке станеться, знову вельми негативно позначиться на обсягах 

внутрішньодержавних і міжнародних пасажирських 

перевезень. Причому через спад ділової активності в цьому 

випадку дещо можуть постраждати й вантажні перевезення.  

Як зазначають деякі менеджери нафтової промисловості, 

у світі на автомобільні й авіаційні перевезення разом припадає 
близько 60 % світового споживання нафтопродуктів. Тому не 

виключено, що в разі другої хвилі пандемії COVID-19 обсяги 

світового споживання нафти в останні місяці 2020 р.  

скоротилися приблизно на 1/3 проти аналогічного періоду 2019 

р. з усіма вже відомими наслідками для глобального нафтового 

ринку, що з цього випливають, як то гостра конкуренція 

постачальників нафти й невисокі ціни на неї. До того ж варто 
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враховувати, що поширення енергозберігаючих технологій та 

політика охорони довкілля, яку проводить усе більше держав, 

насамперед розвинені, теж сприяє скороченню світового 

попиту на нафту, хоча й більш плавного, ніж у кризовий період. 

Як наслідок, компанії можуть переорієнтувати частину коштів 

у виробництво більш чистих джерел енергії, вважають у 

Міжнародному енергетичному агентстві. 

Отже, як показав проведений вище аналіз, світовий 

нафтовий ринок поступово виходить зі стану кризи, 

обумовленої пандемією COVID-19. І хоча подальші 

перспективи його розвитку видаються доволі невизначеними, 

однак, у будь-якому випадку, світове споживання нафти 

наприкінці цього року буде меншим, а ціни на неї нижчими, ніж 

наприкінці минулого року. У зв’язку з цим виникає нагальна 

потреба у визначенні напрямів та ключових характеристик 

розвитку світової та української економік залежно від 

вірогідного перебігу подій, які їх обумовлюватимуть. 

Якщо описувати ринок нафтової енергетики не можливо 

не перейти до теми відновлюваних джерел енергії та їх вплив. 

Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. 

Спалювання викопного твердого та рідкого палива 

супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і 

чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших 

забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим 

способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних 

ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і 

нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні 

знищити все живе на величезних територіях (акваторіях). 
Не кращим чином на ландшафтах, рослинному і 

тваринному світі позначається створення інфраструктури, 

необхідної для вугле-, нафто- та газовидобутку. Незважаючи на 

очевидні переваги, відновлювані джерела енергії також можуть 

негативно впливати на довкілля. 

Експлуатація станцій, які виробляють енергію за 

допомогою відновлюваних енергетичних джерел, пов’язана з 
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вилученням з обігу значних земельних ділянок і, ймовірно, в 

майбутньому буде супроводжуватися тими чи іншими 

негативними наслідками для довкілля: змінами ландшафтів 

(вітряки, сонячні батареї), підвищеним рівнем шуму (вітряки), 

забрудненням ґрунтів (геотермальні енергоустановки та 

установки, які працюють на біомасі), згубними впливами на 

інші природні ресурси (припливно-відпливні електростанції). 

Крім того, ці енергоустановки зазвичай мають невелику 

потужність і можуть використовуватися не скрізь (вітряки, 

сонячні батареї, геотермальні і припливно-відпливні 

електростанції, метантенки). 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

УКРАЇНИ ТА КИТАЮ 

 
Китай є стратегічно важливим партнером України ще з 

моменту набуття незалежності. Відносини України з КНР 

ґрунтуються на політичному і культурному діалозі, взаємовигідній 

економічній співпраці, повазі до вибору шляху економічного 

розвитку один одного. Країни мають усі необхідні передумови для 

розбудови дружніх взаємовигідних відносин та прагматичної 

співпраці [1]. У 2011 році була створена Комісія зі співробітництва 

між Урядом України та Урядом КНР, яка є ключовим суб’єктом у 

процесі реалізації спільних проектів. Одним з пріоритетних напрямів 

двосторонніх відносин України та Китаю  є співпраця у галузі науки 

і техніки, а саме, у сфері енергоефективності, авіабудування, 

суднобудування, раціонального природокористування, 

аерокосмічних, інформаційних та комунікаційних технологій, освіти 

[2]. 

Ще одним пріоритетним напрямком науково-технічної 

співпраці України та КНР є розвиток медичної галузі. В умовах 

пандемії COVID-19 КНР сприяє постачанню в Україну 

індивідуальних засобів захисту та тест-систем. У 2020 році 

Міністерством охорони здоров’я України був підписаний 

договір щодо постачання вакцин китайської компанії «Sinovac 

Biotech» від коронавірусу до України. Після офіційної 
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реєстрації вакцини Україна має отримати 1,9 мільйона доз від 

«Sinovac Biotech» [3]. 

Вагомим напрямком співробітництва між Україною та 

Китаєм є також взаємодія у авіаційно-космічній сфері. 

Відповідно до Програми співробітництва у космічній галузі на 

2021-2025 роки, підписаній на засіданні Українсько-Китайської 

Підкомісї з питань співробітництва в галузі космосу, Україна та 

Китай протягом вказаного періоду планують реалізувати 69 

спільних проектів на суму більше ніж 70 млн. дол. США. Крім 

того, сторони підписали договір про створення спільної 

лабораторії космічних наук та домовилися зміцнювати обмін 

інформацією про космічну діяльність обох країн і своєчасно 

інформувати один одного про стан виконання програми 

співпраці, вирішувати проблеми, що виникають в процесі 

реалізації програми з метою забезпечення її виконання [2,3]. 

Отже, можна впевнено стверджувати, що Китай є одним із 

найбільш пріоритетних країн-партерів України в контексті 

взаємодії у науково-технічній сфері. На сьогоднішній день КНР є 

однією з небагатьох країн, які мають позитивний досвід боротьби 

із COVID-19 та надають необхідну допомогу іншим країнам, у 

тому числі й Україні. Така допомога проявляється не лише у 

забезпеченні необхідними засобами медичного захисту та 

лікарськими препаратами, але й у обміні медичними 

технологіями. Окрім цього, інформаційно-комунікаційна, 

авіаційно-космічна, наукова, освітня сфери також є цікавими для 

обміну досвідом між Україною та КНР. Обидві країни зацікавлені 

в подальшому зміцненні співробітництва не тільки в науково-

технічній сфері, а й у інших. Водночас, саме відновлення 
динаміки двосторонніх контрактів через партнерство з КНР у 

науково-технічній сфері дозволить Україні вийти на новий рівень 

розвитку та забезпечити сталі конкурентні переваги. 

 

 

 

 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

342 

Список використаних джерел та літератури: 

1. Офіційне інтернет-представництво президента 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-

kitajskomu-informacijnomu-agent-64145. 

2. Офіційний сайт Посольства України в Китайській 

народній республіці та в Монголії (за сумісництвом)  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/187-naukovo-tehnichne-

spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-kitajem. 

3. Офіційний сайт УНІАН Інформаційне агентство 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.ua. 

 

https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-kitajskomu-informacijnomu-agent-64145
https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-kitajskomu-informacijnomu-agent-64145
https://www.unian.ua/


 

343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

344 

 

УДК 338.48 

 

Борисюк О.А.  

(кандидат географічних наук, доцент) 

Башловка Д.С. 

(здобувач ВО V курсу, спеціальність «242, Туризм», НАУ 

ФМВ, м. Київ), 

4679582@stud.nau.edu.ua 
 

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ ЯК УСПІШНА ФОРМА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 
 

 Постановка проблеми і актуальність дослідження.  

Розвиток постіндустріальних відносин призвів до підвищення 

ролі послуг у суспільстві. Для туризму це стало основою 

економічного розвитку у багатьох країнах і регіонах світу. Роль 

туризму як джерела валютних надходжень значно зросла, 

збільшився вплив на ключові галузі підприємства. 

 Одним із проявів інноваційної діяльності є кластерні 

утворення, які забезпечують можливість економічного 

розвитку регіону та країни загалом і підвищують 

конкурентоспроможність кінцевого продукту, виробничої 

діяльності підприємств, що входять до кластерів на ринку.  

 Новизна і завдання дослідження. Проблемі 

кластеризації туристичної сфери приділяли увагу такі провідні 

вітчизняні і зарубіжні економісти: Гонтаржевська Л.І., 

Рутинський М.Й., Соколенко С.І. [2], Руденко Л.Г. [3], Портер 

М. [1], Енрайт М. та інші. 

 Кластерна модель активно впроваджується на території 

таких європейських країн, як Італія, Франція, Норвегія, Греція, 

Бельгія тощо. Така територіальна форма організації 

туристичного бізнесу в останні роки перетворилася на 

ключовий інструмент туристичної політики у більшості країн 

Європи. Однак реалізація таких проєктів на території України 
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відбувається дуже повільно, через недостатній рівень вивчення 

цього питання.  

 Реалізація кластерної політики сприяє зростанню 

конкурентоспроможності туристичного бізнесу за рахунок 

реалізації потенціалу ефективної взаємодії учасників кластера, 

пов'язаного з їх географічно близьким розташуванням, 

включаючи розширення доступу до інновацій, технологій, 

«ноу-хау», спеціалізованих послуг і висококваліфікованих 

кадрів, а також завдяки зниженню трансакційних витрат, що 

забезпечує формування передумов для реалізації спільних 

коопераційних проектів і продуктивної конкуренції. 

 Запровадження кластерної моделі на території України, 

як перспективного напряму розвитку економіки, відбувається 

досить повільно, але є певні позитивні зрушення у цьому 

питанні. 

 Виклад розв’язання поставленої мети. За М.Портером, 

кластери – це «сконцентровані за географічною ознакою групи 

взаємопов'язаних компаній, спеціалізованих постачальників, 

постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також 

пов'язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, 

університетів, агенцій із стандартизації, торгівельних, 

туристичних, будівельних об'єднань) у певних конкуруючих 

сферах» [1]. 

 Теорія кластерів активно вивчалася і в Україні, адже це 

ефективна форма організації виробничого процесу, і є об’єктом 

стратегічного партнерства між урядом та регіональними 

органами влади. На думку Соколенко С.І., який досліджував 

теорію та історію кластерів, «в умовах глобалізації тим 
регіональним структурам, яким не вдається створити кластери 

на основі кластерного аналізу, загрожує втрата 

конкурентоспроможності та ринкової рівноваги» [2].  

 Поняття «кластер» у Європі є настільки 

загальноприйнятим, що вільно використовується відносно 

будь-якої проблеми, яку треба вирішити колективним 

підходом. 
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 За український вченим Руденко Л.Г. термін «кластер» та 

«виробничо-територіальні системи» – дуже близькі поняття. 

Різниця між ними тільки в тому, що кластери орієнтуються на 

інноваційну діяльність, виробництво якісного продукту з 

високим рівнем конкурентоспроможності [3]. 

 Основними кластерними утвореннями є: 

• підприємства профільних видів діяльності;  

• підприємства-постачальники продукції чи надавачі 

послуг для спеціалізованих підприємств;  

• підприємства, що обслуговують основні галузі 

держави, а також інноваційну, транспортну, енергетичну, 

інженерну, промислову, природоохоронну та інформаційно-

телекомунікаційну інфраструктуру;  

• організації ринкової інфраструктури, що надають різни 

види послуг (аудит, консалтинг, кредитні, страхові установи, 

лізинг, логістика, торгівля, операції з нерухомістю); 

• науково-дослідні та освітні установи і організації;  

• некомерційні та громадські організації, об’єднання 

підприємців, торгово-промислові палати;  

• організації інноваційної інфраструктури: бізнес-

інкубатори, технопарки, промислові парки, регіональні центри 

інноваційного розвитку [4]. 

 Активну роль у створенні туристичних кластерів мають 

органи влади, але також це можуть бути такі організації, як, 

наприклад, Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) або 

регіональні туристичні асоціації. Ці установи є ланкою між 

бізнесом, виконавчою та законодавчою гілками влади і можуть 

найбільш оптимально урахувати інтереси всіх сторін. Тому ці 

організації можуть створити конкретні програми щодо 

розвитку кластерів на території України. 

 Створення та функціонування кластеру має на меті 

залучення ресурсів громад, місцевих підприємців та інших 

складових для розробки якісного туристичного продукту (див. 

рис. 1).  
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 В сучасних умовах туристичного ринку кластери можуть 

стати консолідуючою силою, що дає можливість 

підприємствам досягнути максимальної ефективності 

виробництва і отримати значних конкурентних переваг, що, 

призведе до підвищення конкурентоспроможності країни на 

міжнародному ринку. Однак, кластери не треба розглядати як 

єдиний дієвий засіб для вирішення гострих проблем різного 

характеру. 

 
 

Рис. 1. Модель туристичного кластера [розроблено 

автором*] 

  

 Створення об’єднань підприємств у такій територіальній 

формі є вигідним та має багато переваг, але відсутність 
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законодавчої бази щодо кластерів не дає можливості 

повноцінно регулювати їхню діяльність. Результати 

кластеризації у повній мірі проявляються лише через декілька 

років. Тому регулювання розвитку туристичного бізнесу та 

окремих територій необхідно здійснювати комплексно, 

враховуючи особливості організації туристичної діяльності в 

Україні, спеціалізацію регіонів країни та прийняті 

довгострокові стратегії розвитку. 

 Як висновок, створення туристичних кластерів може 

стати ефективним засобом макроекономічного регулювання 

економіки України, та сприяти розвитку туристичної сфери 

України. 
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РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО МАРКЕТИНГУ В 

МІСЕ ТУРИЗМІ 

 
Постановка проблеми. Діловий  туризм  –  один  із  

найбільших  сегментів  світової  туристичної  галузі,  що  

характеризується особливими вимогами до  організації  

подорожей, сформованим профілем  споживачів, тривалим  

впливом на  функціонування  національної  економіки  та  

підвищеними  вимогами  до наявних  ресурсів,  інфраструктури  

транспорту та  зв'язку.  Ділові  подорожі,  або  МІСЕ-туризм  

(від  англ.  Meetings,  Incentives,  Conferences, Exhibitions), 

вважаються одним із найприбутковіших для організаторів 

видів туризму і водночас такими,  що стимулюють як розвиток 

інших його  видів,  так  і  діяльність  навіть  не  пов'язаних  із  

ним галузей національної  економіки  (емпірично  можна 

стверджувати  про  синергетичний  ефект, проте його 

кількісний вимір  обмежується  необхідністю  побудови  

міжгалузевих моделей та обробки великого масиву даних). 

Щорічно в світі здійснюється більше 100 млн. бізнес-турів [1]. 

Частка бізнес-туризму в світі, за оцінками експертів ВТО, 

становить майже 20%, а 50% доходів авіакомпаній та 60% 

доходів готелів становить обслуговування туристів саме цієї 

категорії [2]. На діловий туризм уже припадає $399 млрд. з $6,5 

трлн. загальносвітового обороту туристичної галузі. За 

прогнозами Всесвітньої туристичної організації, протягом 

найближчих десяти років оборот ділового туризму збільшиться 

mailto:5169686@stud.nau.edu.ua
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вп’ятеро - з $399 млрд. до $2 трлн., а кількість ділових поїздок 

потроїться - з 564 млн. заходів до 1,6 млрд. Саме тому 

дослідженням даного  напряму в  останні  роки  приділяється 

багато уваги з точки зору маркетингу, адже ці дві галузі тісно 

взаємопов’язані та невід’ємні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні 

аспекти проблем інформатизації туризму в контексті 

глобалізації світової економіки та консолідації учасників 

туристичного ринку досліджувало багато вітчизняних та 

зарубіжних авторів, зокрема: Лях В.В., Пазенок В.С., Будя О.П., 

Мельниченко С.В., Скопень М.М., Ентоні Грігсон, Джиліан 

Аптон  та ін. Також вивченню ділового туризму присвятили 

свої праці такі вчені, як: С.І. Нікітенко, М.П. Мальська, В.К. 

Федорченко, В.А. Квартальнов, А.Ю. Александрова, С.П. 

Кузик, М. Гасієв та ін 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

дослідження сфери МІСЕ туризму в епоху глобалізації бізнес-

процесів та консолідації учасників ринку туристичних послуг, 

а також надання науково обгрунтованих рекомендацій щодо 

інноваційних напрямків розвитку методів та засобів 

електронного маркетингу 

Виклад основного матеріалу. До головних факторів, що 

викликали сучасну модифікацію засобів та методів маркетингу, 

відносяться:  

1. Глобалізація бізнес-процесів.  

2. Швидкість та якість доступу до інформації. Як 

наслідок — інформаційне перевантаження потенційного 

покупця.  
3. Зменшення "бізнес — довіри" до інформації.  

4. Спрощення інформаційної взаємодії "система-

система" на противагу "покупець-система" та її вихід на 

передній план. 

Нові якісні показники швидкості доступу до світових 

мереж дають змогу в режимі реального часу оновлювати, 

передавати та отримувати необхідну інформацію, в тому числі 
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і бізнесову. Фактично це і стало технологічною підставою для 

глобалізації ведення бізнесу, хоча і викликало певні труднощі 

та недоліки, зокрема: — величезні обсяги інформації, які своєю 

кількістю перевантажують покупця, в результаті чого він не 

помічає необхідні йому варіанти; — зменшення "бізнес-довіри" 

до інформації, що виникає у клієнтів (споживачів) перед 

великою кількістю нових суб'єктів туристичного бізнесу та 

сучасних засобів електронної підробки та піару [3]. Разом з тим 

завдяки використанню електронних маркетингових технологій 

та стандартизації інформаційного обміну в туризмі 

спостерігається спрощення інформаційної взаємодії з реалізації 

послуг. Зазначені вище фактори зумовили виникнення такого 

явища, як консолідація учасників туристичного ринку. 

Зазвичай консолідація розглядається в основному з точки зору 

отримання системного ефекту для постачальників послуг та 

туристичних операторів. 

У всіх розвинених країнах існують асоціації ділового 

туризму, спеціалізовані видання, учбові центри, проводяться 

виставки цієї сфери бізнесу. Наприклад, американська 

асоціація ділового туризму "SITE" (Society of Incentive and 

Travel Executives) об'єднує авіакомпанії, готелі, круїзні лінії, 

учбові установи, конгресові центри, консалтингові і страхові 

компанії, фірми-туроператори бізнес-турів, транспортні 

компанії. Основні напрями роботи "SITE" — це маркетингова 

підтримка своїх членів, узагальнення і розповсюдження 

досвіду, видання спеціалізованої літератури [4]. Фахівці 

зазвичай розглядають бізнес-туризм як систему, що 

складається з чотирьох підсистем: компанії-замовники (вони 
направляють своїх співробітників у ділові поїздки); компанії-

постачальники певного виду послуг (авіакомпанії, готелі, бюро 

з оренди автомобілів, страхові компанії та ін.); компанії-

постачальники повного комплексу послуг (туроператори) у 

сфері ділових поїздок; організації і фірми індустрії MICE. 

Основа ділової поїздки — програма зустрічей і заходів, 

спланованих і насичених. Туристичним компаніям без копіткої 
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роботи з клієнтом, розуміння специфіки його професійної 

діяльності і чіткого бачення саме ділової мети його поїздки не 

обійтися. Ділові поїздки організовуються, як правило, з повною 

культурною і екскурсійною програмою. У стандартну програму 

входить проживання, сніданки, трансфери, оформлення візи. 

Додатково надаються такі послуги, як: акредитація на виставку 

або вхідні квитки, послуги гідів, перекладачів, додаткові 

переїзди або оренда автомобіля і багато іншого, що може бути 

необхідним на тому чи іншому заході. Клієнтам пропонуються 

спеціальні тарифи на перельоти в бізнес-класі, організація VIP-

обслуговування в аеропортах тощо. Діловий туризм — один з 

найперспективніших напрямів сучасного туризму. Високі 

темпи його розвитку визначають, в першу чергу, глобалізація 

світової економіки і стирання кордонів. Бізнесмени все частіше 

шукають і знаходять ділових партнерів за кордоном. Але, 

відправляючись в подібну подорож, вони хочуть не просто 

побувати на вис" тавці, семінарі, конференції — вони їдуть за 

новими можливостями для свого бізнесу [5].  

Для координації своєї діяльності в різних країнах 

створюються і успішно діють різні асоціації та об'єднання 

корпорацій. Одним з найкращих прикладів є діяльність 

американської асоціації ділового туризму "NBTA" (National 

Business Travel Association). "NBTA" представляє понад 3000 

компаній управління корпоративним туризмом та туристичних 

провайдерів, які загалом надають послуги на суму більш ніж 

$170 млрд дол. на рік. Протягом останніх 35 років асоціація 

успішно діє в сфері професійного розвитку своїх членів, 

забезпечуючи правовий захист, навчання, тренінги і мережеві 
можливості. Асоціація також зосереджується на глобальній 

діяльності через стратегічний міжнародний альянс з 

асоціаціями ділових подорожей, що представляють Австралію, 

країни Європи та Південної Америки.  

У дослідженні, проведеному однією з найбільших 

світових компаній з керування туризмом Carlson Wagonlit 

Travel (CWT), було ідентифіковано вісім найсуттєвіших 
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важелів для ефективного управління подорожами: контроль 

готельних витрат; підтримка зустрічей і угод; оптимізація 

авіаперевезень; моніторинг та визначення узгоджених програм; 

глобальна консолідація туристичних програм; збільшення 

високотехнологічного сервісу та адресації безпеки; управління 

подорожами з урахуванням представлених запитів [6]. 

Щодо України, то компанія Top Ukrainian Hotels 

припускає безкоштовну участь готелів України в основних 

програмах з їх просування, зокрема з використанням 

інформаційно-технологічних рішень на базі автоматизованої 

системи обліку і дистрибуції TWID. Компанія має можливість 

забезпечити підтримку всього технологічного циклу не тільки 

на всіх етапах (I—VI) підготовки та реалізації, але й, завдяки 

партнерству з Pegasus, забезпечує процес комісійних виплат. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 

подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, для 

забезпечення конкурентоспроможності будь-якого 

туристичного продукту, зокрема МІСЕ туризму  на 

міжнародному ринку з урахуванням євроінтеграційних 

тенденцій розвитку  країни необхідне запровадження новітніх 

складових електронного маркетингу та застосування 

відповідних інформаційних технологій у діяльності 

туристичних підприємств. Необхідно співпрацювати з 

світовими маркетинговими компаніями та організаціями для 

виведення національного продукту на міжнародний рівень. 
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ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

 
За останні роки найбільш високі темпи росту серед 

галузей нематеріальної сфери демонструє світовий ринок 

туризму. Постійно зростає кількість туристичних підприємств, 

які пропонують нові напрями, маршрути і туристичні послуги. 

Загострення конкуренції між ними, значне зростання витрат на 

проведення традиційних комунікацій, необхідність залучення 

нових клієнтів та формування їх лояльності вимагає створення 

відповідної системи просування.  

Більшість потенційних клієнтів шукає інформацію про 

майбутній відпочинок в Інтернеті, який завоював ведучі позиції 

як носій рекламної інформації. Велику популярність серед 

інтернет-користувачів знайшли соціальні мережі, які 

залучають багатомільйонні аудиторії та є сильним 

інструментом просування, що забезпечує туристичним 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

355 

 

підприємствам оперативний зв’язок з потенційними туристами, 

зниження витрат та зростання прибутку. Тому дана ситуація 

потребує вивчення можливостей соціальних мереж для 

просування продукту, сайту та сторінки туристичного 

підприємства.  

Дослідженню теорії і практики просування товарів, 

послуг та підприємств у соціальних мережах присвячені праці 

таких відомих зарубіжних науковців і практиків як А. Албітов, 

К. Ван ден Балт, С. Вайтс, Л. Вебер, Ф. Вірін, Ф. Гуров, І. 

Квотна, Ф. Котлер, Р. Л. Кросс, М. Лазерник, Д. Пейн, Н. 

Романіна, Дж. П. Скотт, К. Ших та ін. Вони відзначають 

докорінну зміну тенденцій у системі маркетингових 

комунікацій та необхідність проведення просування компаній 

та їх продуктів і послуг у соціальних мережах. При цьому у 

вітчизняній літературі практично не висвітлено питання 

використання соціальних мереж у просуванні туристичного 

продукту. 

У розвитку міжнародних відносин в даний час 

спостерігається перехід до все більшої автоматизації ділових 

процесів, використання інформаційних технологій в 

туристичному бізнесі. За даними досліджень ЮНВТО 40% 

міжнародних туристів подорожують зі смартфонами, мають 

доступ до Інтернет і e-mail; 40% користувачів смартфонів 

використовують їх для отримання інформації про направлення. 

Більше третини туристів в період подорожі здійснюють за 

допомогою смартфонів доступ до соціальних мереж. 

Туристичні компанії все частіше для налагодження 

контакту з клієнтами, вибору цільової аудиторії вдаються до 
використання можливостей соціальних мереж. Соціальні 

мережі – це ефективні способи просування туристичних 

послуг. Сьогодні налічується близько 200 соціальних мереж. 

Майже 70% інтернет користувачів мають акаунт у соціальних 

мережах, що становить майже 1,5 млрд осіб [1]. 

Просуванням туристичних послуг в соціальних мережах 

повинен займатися професійний SMM-менеджер, в чиї 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

356 

 

завдання зазвичай входить залучення потенційних клієнтів, 

стимулювання продажів і аналіз факторів, що на них 

впливають, вивчення різних веб-каналів і їх поєднання для 

посилення ефекту; аналіз цільової аудиторії і варіантів впливу 

на неї в кожному конкретному випадку. 

Перевагами просування туристичних послуг в 

соціальних мережах є: 

1) масштабна аудиторія користувачів; 

2) користувачі соціальних мереж тісно пов'язані 

один з одним: новини, друзі, статуси, відео, фотографії. Таким 

чином, при просуванні в соціальних медіа виникає ефект 

вірусного маркетингу, який, може мати високу ефективність; 

3) просунути товар або послугу в соціальних 

мережах можна набагато швидше, ніж це здійснювати 

стандартними методами, наприклад, SЕО (розкрутка в 

пошукових системах); 

4) можливість безкоштовного просування в 

соціальних мережах привертає до цього методу блогерів, які 

створюють і ведуть некомерційні проекти [2]; 

5) комунікація з користувачами здійснюється 

через зручні, зрозумілі і звичні всім інтерфейси соціальних 

мереж. Немає необхідності розробляти свої варіанти або 

спілкуватися з зацікавленими людьми через пошту. 

Просування в соціальній мережі задіє рекламу на 

тематичних сторінках і в групах, де велика присутність ЦА. Для 

цього використовується банерна, контекстна і тізерна реклами. 

Ремаркетінг в соціальних мережах повертає тих клієнтів, які 

цікавилися матеріалами, але не залишили заявок. 
Створення власної сторінки в соцмережах не завжди 

виправдано по вкладеннях часу, сил і засобів. Ефективне 

просування ресурсу набагато цікавіше за рахунок підвищення 

імпульсного продажу і пошуку покупців турів і відпочинку в 

перспективі. У соцмережах набагато простіше залучати нових 

клієнтів, які прийшли за рекомендацією або начиталися 

відгуків тих, хто вже спробував послуги турфірми [2]. 
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Створення сторінки дозволяє сформувати імідж успішної 

компанії і підвищити її впізнаваність. Соціальні мережі – 

найбільший рекламний майданчик для цільової аудиторії, хоча 

для досягнення стійкого результату потрібні вкладення коштів 

і чималий часовий відрізок. Як і з пошуковим просуванням 

робота ведеться на перспективу. 

В цілому, просування в мережі Інтернет дозволяє 

цілеспрямовано впливати на різні групи споживачів і 

максимально задовольняти їхні потреби за рахунок адресності 

та таргетування при мінімальних витратах. Нові соціальні медіа 

в змозі забезпечувати більш дешеві способи просування і тому 

можуть запропонувати велику кількість нових можливостей 

для залучення потенційних клієнтів. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ 

НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

Гейміфікація – це нова тенденція, яка стрімко 

поширюється протягом останніх 7 років і все ще прогресує в 

сфері туризму, особливо маркетинговому напрямі. 

Дослідження ігрофікації в сфері туризму здійснювали 

такі зарубіжні науковці як Детердінг, Зіхерманн, Каннінгем, 

Зіхерманн, Каннінгем, Бухаліс, Вебер, Циммерман та інші.  

Гіпотези авторів свідчать про неоднозначність, 

новітність та дискусійні форми поняття в академічних 

трактатах, науковій літературі та дослідницьких роботах, тому 

основне завдання мого дослідження полягатиме в аналізі 

основних напрямів гейміфікації маркетингового напряму 

туризму на сучасному етапі та якими факторами зумовлене 

активне проникнення ігрових методів у маркетинг. 

Гейміфікація – це використання елементів ігор у 

неігрових практиках. За Циммерманом, гра – це система, в якій 

гравці задіяні у вирішення штучного конфлікту, що 

визначається правилами та має вираження у кількісному 

результаті. Гейміфікація відрізняється тим, що її учасники 

орієнтовані на ціль своєї реальної діяльності, а не на гру. Ігрові 

елементи адаптуються до реальних ситуацій для мотивації 

поведінки споживачів [1]. 

Стрімка популярність концепції гейміфікації значною 

мірою визначається зміщенням поколінь у віковій структурі у 

бік молодого діджитал покоління (вихідці з цифрових 

технологій, покоління Net, покоління Y, покоління MeMeMe, 
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міленіали), які народилися та спілкувались у нове 

інформаційне середовище. Інтернет-технології, смартфони та 

ігри є невід’ємною частиною їхнього життя, що стимулює 

розробку інтерактивних інструментів для залучення цієї 

категорії до реалізації проектів із впровадженням ігрових 

елементів [2]. У 2019 оці на планеті було приблизно 1,8 

мільярда мелініалів, тобто майже 24% від загальної кількості. 

Населення Землі. За оцінками експертів, у 2025 році 75% 

робочих місць у світі буде заповнене цим поколінням. 

Гейміфікація ефективно себе зарекомендувала в якості 

важеля впливу на сучасних споживачів, незалежно від їх віку, 

соціального стану та інших характеристик і відповідно 

з’явилося  багато можливостей для застосування гейміфікації в 

туристичному секторі. 

Виділяють два основні типи гейміфікації, які  працюють 

по-різному, але обидва дають однакові переваги для залучення 

споживачів до туристичних підприємств: структурна та 

гейміфікація контенту. Структурна гейміфікація включає в 

себе застосування ігрових елементів для переміщення 

споживача по контенту без змін самого змісту. У разі другого 

типу – гейміфікації контенту, сам зміст змінюється, щоб 

зробити його більш подібним до гри. Основна увага 

приділяється збільшенню взаємодії з користувачем за рахунок 

додавання інтерактивних елементів[3]. 

Багато туристичних брендів поступово виявляють, що 

гейміфікація може бути відмінним союзником, коли справа 

стосується цифрового маркетингу. Тепер маркетологи можуть 

швидко досягти своїх маркетингових цілей і залучити цільову 
аудиторію.  

Найбільш поширеними маркетинговими напрямами 

використання гейміфікації в сфері туризму є:  

• підвищення впізнаваності бренду – користувачі з 

більшою ймовірністю будуть взаємодіяти з іграми, ніж з будь-

яким іншим онлайн-контентом;  
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• привернення уваги користувачів за рахунок цікавого 

контенту з гейміфікованими туристичними продуктами; 

• збільшення залученості та відповідно трафіку на веб-

сайті туристичних компаній, зростання лояльності споживачів 

завдяки цьому; залучення потенційних клієнтів.  

• ігрова механіка може стимулювати користувачів до 

участі і збільшення їх впливу на бренд, а також спонукати їх 

друзів робити те ж саме [4]. 

Отже, гейміфікація є новим маркетинговим напрямом в 

сфері туризму, що забезпечує конкурентноспроможність 

туристичних підприємств та дестинацій. Онлайн та офлайн-

гейміфікація дозволяє отримувати необхідну інформацію про 

потреби туристів та сприяє розвитку регіонів. Стрімке 

проникнення гейміфікації у маркетинг туризму зумовлений 

такими факторами як постійний доступ до Інтернету, занепад 

ефективності телебачення та традиційних видів реклами, 

значні обсяги людей, покоління міленіалів різними гейм-

івентами та їхньою монетизацією. 

Враховуючи зростання попиту на ігри в світі, 

використання ігрового формату в туристичних послугах 

поступово стане невіддільною складовою більшості 

туристичних подорожей.   

 

Список використаних джерел та літератури: 

1. Paul Bulencea. Gamification in tourism / Paul 

Bulencea, Roman Egger., 2018. – 188 с. – (1st edition). 

2. Tourism & Gamification: How to attract tourists, 

entertain them and ensure they come back [Електронний ресурс] // 

Playoff. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.getplayoff.com/blog/gamification-tourism-territorial-

marketing/. 

3. Andrei Jean Vasile. Exploring Gamification Techniques 

and Applications for Sustainable Tourism [Електронний ресурс] / 

Andrei Jean Vasile, Popescu Catalin, Zaharia Marian // MDPI. – 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

361 

 

2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.mdpi.com/2071-

1050/7/8/11160/htm. 

4. Amir Abdi. Gamifying a Tourism Concept. Process of 

Gamification [Електронний ресурс] / Amir Abdi // Tampereen 

ammattikorkeakoulu. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/106171/Abdi_Amir

.pdf?sequence=2. 

 

 

УДК 338.48 

Пустова О.І., 
студентка 5 курсу ФМВ НАУ, 

спеціальність 242 «Туризм» 
(м. Київ) 

ОСОБЛИВОСТІ КОН'ЮНКТУРИ 

ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми і актуальність дослідження.  

Ринок туристичних послуг, який є  складовою господарського 

комплексу конкретної території, являє собою відкриту систему, 

елементи якої пов’язані ресурсними, виробничо-

технологічними, кадровими, фінансовими, ресурсними та 

іншими каналами. Характерною особливістю туристичного 

ринку є його гнучкість та здатність відновлюватися після 

впливу негативних чинників. Тому основним напрямом 

комплексного дослідження туристичного ринку будь-якої 

країни або світу в цілому є вивчення та прогнозування його 

кон’юнктури.  Коливання та динамізм – головні ознаки 

кон’юктури. Дані характеристики підпорядковуються 

циклічному розвитку світової економіки, що проявляється на 

макро- та макрорівнях.  

Україна має вигідне геополітичне положення, 

сприятливий клімат, значний історико-культурний та 

людський потенціал, різноманітні природно-рекреаційні 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/106171/Abdi_Amir.pdf?sequence=2
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/106171/Abdi_Amir.pdf?sequence=2
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ресурси, матеріальні ресурси.  Тож наша держава має великі 

можливості для розвитку туристичної сфери. У той же час 

несприятливі соціально-економічні та  політичні процеси 

гальмують розвиток туризму в нашій державі, тому Україна 

значно відстає від більшості європейських країн за рівнем 

конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму. 

Новизна і завдання дослідження. Актуальність цієї 

роботи полягає в тому, що дослідження кон’юктури 

туристичного ринку України дозволить виявити наскільки 

комерційно цінним та конкурентоспроможним є 

позиціонування нашої держави на ринку туристичних послуг. 

Основну увагу було приділено зовнішньому  ринку. Головними 

завданнями дослідження є дослідження 
конкурентоспроможності України на туристичному ринку та 

здійснення аналізу, оцінки стану попиту та пропозиції на ринку 

туристичних послуг нашої держави. 

Виклад розв’язання поставленої мети.  

На сьогоднішній день за даними World Economic Forum 

[1] Україну можна визначити як державу із рівнем 

конкурентоспроможності нижче середнього – 88 позиція (2019 

рік). До того ж, згідно із даними рейтингів економічного 

розвитку World Travel and Tourism Council [2] туристичний 

прямий внесок сфери туризму у ВВП, зайнятість населення у 

цій сфері та капітальні інвестиції нашої країни майже вдвічі 

менші від середніх світових показників.  

При аналізі кон’юнктури туристичного ринку України 

основну увагу було приділено зовнішньому  ринку, а саме 

в’їзному туризму. Використання невартісних показників  стану 
туристичного ринку України є проблематичним  через 

некоректність статистичного обліку туристичних потоків 

України. Тому при дослідженні співвідношення попиту та 

пропозиції на туристичному ринку України варто 

використовувати  вартісні показники [3;4]. 

За період з 2010-2020 рр. найбільший дохід від 

іноземного туризму було зафіксовано у 2012 р. – 4.5 
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млрд.дол.США, найменший – 1,8 млрд.дол.США у 2015 р., що 

спричинено політико-економічною кризою в Україні 

(фіксовані дані за 2020 рік відсутні) [2]. Доходи від іноземного 

туризму України, виражені в абсолютних показниках, не 

відображають точної динаміки на ринку за зазначений період. 

Таким чином,  для детального аналізу  доходів від іноземного 

туризму в Україні за останнє десятиліття за даними World 

Travel and Tourism Council [5]  було побудовано діаграму 

приросту доходів у відсотках за останнє десятиліття 

(див.рис.1). 

За період з 2010-2020 рр. найбільший дохід від 

іноземного туризму було зафіксовано у 2012 р. – 4.5 

млрд.дол.США, найменший – 1,8 млрд.дол.США у 2015 р., що 

спричинено політико-економічною кризою в Україні 

(фіксовані дані за 2020 рік відсутні) [2]. Доходи від іноземного 

туризму України, виражені в абсолютних показниках, не 

відображають точної динаміки на ринку за зазначений період. 

Таким чином,  для детального аналізу  доходів від іноземного 

туризму в Україні за останнє десятиліття за даними World 

Travel and Tourism Council [2]  було побудовано діаграму 

приросту доходів у відсотках за останнє десятиліття 

(див.рис.1). 
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Рис. 1. Динаміка доходів від іноземного туризму в 

Україні,% 

Джерело: складено автором за [2;6] 

 

За період з 2010-2020 рр. найбільший дохід від 

іноземного туризму було зафіксовано у 2012 р. – 4.5 

млрд. дол. США, найменший – 1,8 млрд. дол. США у 2015 р., 

що спричинено політико-економічною кризою в Україні 

(фіксовані дані за 2020 рік відсутні) [2]. Доходи від іноземного 

туризму України, виражені в абсолютних показниках, не 

відображають точної динаміки на ринку за зазначений період. 

Таким чином,  для детального аналізу  доходів від іноземного 

туризму в Україні за останнє десятиліття за даними World 

Travel and Tourism Council [2]  було побудовано діаграму 

приросту доходів у відсотках за останнє десятиліття 

(див. рис. 1). 

Відповідно до діаграми, за період із 2010 по 2012 рр. має 

місце  зростаюча кон’юнктура, пов’язана зі  стабілізацією 

ситуації після Світової кризи (відносно успішні після кризи 

2010 та 2011 років), як наслідок – відбувається зростання 

показників торгівлі, ВВП (+16%), валових інвестицій, 

зайнятості населення, підготовка та проведення ЄВРО-2012 

(зростання туристичних прибуттів на 14%, доходи становили 

3,1%) [5]. 

Однак після 2012 року відбувається уповільнення 

української економіки, впродовж 2012-2013 рр. її темпи 

зростання фактично були нульовими  - так званий 
передкризовий стан. 2013 -2014 рр. – поглиблення кризових 

процесів/початок економічної кризи в умовах воєнно-

політичної (бурхливі політичні події, анексія Криму, воєнні дії 

на Сході в 2014р. лише акцентували кризовий стан). Як 

наслідок, у 2014 р. темпи приросту доходів були найгіршими 

після 2010 р. і становили -55,4%. Після різкого занепаду в 
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2014 р.,  відносна стабілізація ситуації, ріст з -55,4%  до 5,4% 

(2016 р.).  

Внаслідок політичної кризи в Україні, туристичний 

ринок України  після 2016 р. характеризується стагнуючою 

кон’юнктурою, що переростає в низьку. Натомість у 2017 р. в 

Україні відбулось безліч подій, що сприятливо вплинули на 

туристичну галузь України: проведення Євро-2017, підписання 

угоди про безвізовий режим України з ЄС, тому й доходи від 

іноземного туризму в 2018 р. в Україні зріс до 6,6%. У 2019 році 

можемо простежити за зниженням темпів приросту 

туристичних доходів до 6,1%.  

Низька кон’юнктура туристичного ринку України у 2020 

році, спричинена наслідками пандемії COVID-19. За даними 

ЮНВТО  дохід від іноземного туризму із лютого по серпень 

2020 року скоротився на 75%, що є найнижчим показником за 

останнє десятиліття [6].  

Отже, динаміка доходів від іноземного туризму в Україні 

за період із 2010 по 2020 рік є негативною. В цілому можна 

виділити щонайменше три економічних цикли розвитку 

туристичного ринку України:  2010-2014 рр., 2015-2017 рр., 

2018-2020 рр., які належать до так званих коротких циклів – 

тривалістю до 3-4 років включно. Зміна вказаних циклів, що 

супроводжується багаторазовим чергуванням низької, 

зростаючої, високої та спадаючої конʼюнктури, безпосередньо 

повʼязана із суспільними процесами. 
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За прогнозами WTTC подальший розвиток іноземного 

туризму  України матиме негативну динаміку (див. рис. 2). 

Оскільки згідно з популярною теорією про десятирічні 

економічні цикли саме у 2018 – 2019 років минає десять років 

із моменту останньої світової кризи, як видно із діаграми, після 

2020 р. простежується негативна динаміка доходів від 

іноземного туризму в Україні, що буде спричинено наслідками 

пандемії COVID-19  та прогнозованою Світовою економічною 

кризою.  

Рис.2. Прогнози динаміки доходів від іноземного 
туризму в Україні,% 

Джерело: складено автором за [2]             

 

Висновки. В результаті проведеного дослідження було 

встановлено, що на жаль, Україна все ще не відбулася як 

держава із високим рівнем розвитку туризму, значно 

програючи за багатьма показниками конкурентоспроможності 

туристичних послуг.  Прямий внесок сфери туризму у ВВП, 

зайнятість населення у цій сфері та капітальні інвестиції нашої 
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країни майже вдвічі менші від середніх світових показників. 

Аналізуючи кон’юнктуру ринку туристичних послуг України, 

було використано дані по доходу від іноземного туризму як 

одного із найважливіших складових валового туристичного 

продукту. Відповідно до проведеного дослідження можна 

узагальнити, що динаміка доходів від іноземного туризму в 

Україні за період із 2010 по 2020 рік є негативною. Тому 

загалом для всього українського туристичного ринку 

характерна стагнація, що поглиблюється кризовими явища в 

соціально-економічному та політичному житті країни. При 

цьому виділяємо, щонайменше, три економічних цикли 

розвитку туристичного ринку України:  2010-2014 рр., 2015-

2017 рр., 2018-2020 рр., які належать до коротких циклів – 

тривалістю до 3-4 років включно. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні надзвичайно 

актуальним є питання розробки новітніх маркетингових заходів 

просування туристичних послуг, оскільки докризові засади 

маркетингової діяльності вже не знаходять реального 

відображення у ситуації, що склалася на туристичному ринку 

України. При цьому метою використання новітніх підходів є 

формування позитивного іміджу та налагодження 

довгострокових стосунків туристичних підприємств із 

клієнтами. Як і формування, удосконалення маркетингової 

комунікаційної політики передбачає прийняття великої 

кількості рішень, пов’язаних з визначенням величини 

рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів 

розповсюдження рекламних звернень, використання засобів 

комерційної пропаганди, методів стимулювання збуту. 

Просування послуг створює образ престижності, підтримує 

популярність існуючих товарів, створює сприятливу 

атмосферу для підприємства та його послуг у змаганні з 

конкурентами. На сьогодні потрібно досить ретельно 

досліджувати тенденції, що з’являються у світі, щоб 

удосконалити свою маркетингову комунікаційну політику. 

Неправильно сформована маркетингова комунікаційна 

політика не дозволить фірмі досягти запланованих цілей. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні 

аспекти комунікаційного забезпечення діяльності туристичних 

підприємств досліджено у працях багатьох вітчизняних та 

зарубіжних науковців, таких як Алейнікова Г., Бернет Дж., 

Боуен Дж., Вишневська О., Голднер Ч., Кац К., Котлер Ф., 

Лавлок К., Майкенз Дж., Моріарті, Морозов М., Морозова Н., 

Музикант В., Правик Ю., Пшеничних Ю., Рітчі Д., Саак А., 

Харрис Г.та ін. Зазначимо, що дослідники зазначених питань 

звичайно зосереджуються на розгляді окремих етапів 

комунікаційного процесу, пов’язаного зі створенням, 

просуванням, продажем та споживанням конкретних 

туристичних продуктів, тоді як деякі аспекти формування 

системи рекламних комунікацій на туристичному ринку 

залишаються недостатньо вивченими і потребують подальшого 

дослідження. Необхідність поглиблення теоретичних і 

методичних підходів до формування системи маркетингових 

комунікацій професійних учасників туристичного ринку 

додатково зумовлена також посиленням конкурентного 

суперництва між різними економіко-географічними регіонами 

світу за залучення і обслуговування туристичних потоків. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

обґрунтування теоретичних положень, а також розробка 

методичних підходів щодо удосконалення маркетингової 

комунікаційної політики туристичних підприємств України. 

Виклад основного матеріалу. Маркетингова політика 

комунікацій – комплекс заходів, які підприємство 

використовує для інформування, переконання, нагадування 

про свій товар або послугу [1]. Комунікаційна модель 
складається з відправника, процесів кодування, звернення, 

декодування, одержувача, зворотної реакції, зворотного зв’язку 

та перешкод. Головними цілями є стимулювання збуту та 

формування попиту. 

Комунікація з позиції ринку туристичних послуг — 

складне, багатоаспектне явище, за допомогою якого можливе 

охоплення всіх систем взаємозв’язків і взаємовідносин, що 
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зумовлює обмін інформацією між різними суб’єктами 

туристичного ринку [2]. 

У зв’язку з стрімким розвитком технологій, неабияке 

значення починає займати Інтернет-маркетинг на 

туристичному ринку. Використання Інтернет-маркетингу 

допомагає економити кошти, як на персоналі, так і на рекламі. 

Саме застосування новітніх технологій Інтернет-маркетингу 

сприяє підвищенню конкурентоспроможності. 

Впровадження комплексу Інтернет-маркетингу дозволяє 

сучасним українським туристичним підприємствам 

автоматизувати процес взаємодії з клієнтами, надаючи 

індивідуальне обслуговування в зручний час, ефективно 

організувати зворотний зв'язок, оперативно отримувати 

маркетингову інформацію і на цій основі приймати ефективні, 

обґрунтовані маркетингові рішення, проводити 

високоефективні рекламні кампанії. 

У порівнянні з іншими видами медіа-маркетингу, 

Інтернет-маркетинг зростає дуже швидко. Він завойовує все 

більшу популярність не тільки в туристичному бізнесу, але і 

звичайних користувачів, які хочуть просунути свій веб-сайт або 

блог і заробити на ньому.  

Отже, використання новітніх технологій Інтернет-

маркетингу сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

підприємства, а для деяких ринків з часом може стати бар’єром 

виходу на ринок. 

Ефективна система маркетингових комунікацій через 

Інтернет передбачає: 

• створення візуального образу бренда з використанням 

логотипа, певного шрифту, кольору. Багато українських 

туристичних підприємств ще доволі далекі від цього; 

• прозорість і легітимність діяльності підприємств на 

туристичному ринку. Проте, здобувши визнання, неформальні 

підприємства мають визначену частку послуг, що 

пропонуються на туристичному ринку; 
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• є найбільш ефективними у поєднанні з іншими 

інноваціями в маркетингу у сфері туризму, проте в Україні такі 

інновації реалізуються із запізненням; 

• наявність диверсифікованої взаємодії туристичних 

підприємств в єдиному медіапросторі. Проте проведене 

дослідження дозволяє стверджувати, що таким вимогам 

відповідає не більш ніж половина підприємств, що працюють 

на українському туристичному ринку. Тому завдання 

формування відповідного інформаційного середовища 

належить до пріоритетних [3]. 

Перехід до таких комунікаційних систем вимагає як 

високого професіоналізму фахівців, що формують та 

впроваджують їх, так і відповідно підготовленої аудиторії до їх 

сприйняття. В українській економіці дуже потужними є не - 

економічні приховані чинники впливу: політична не 

стабільність, корупція, орієнтир на чужу думку, важкі наслідки 

світової економічної кризи. 

Для сучасної української моделі економіки цінність 

системи маркетингових комунікацій з використанням 

інтернету визначається тим, що вона дозволяє туристичним 

підприємствам цілеспрямовано впливати на споживача, 

вибирати лише необхідну цільову аудиторію і налагоджувати 

правильні взаємини з клієнтом. Такі маркетингові комунікації 

дають змогу супроводжувати споживача на всіх етапах 

здійснення покупки туристичного продукту, при цьому 

впливати на нього, отримувати у відповідь позитивну реакцію, 

вести діалог з цільовою аудиторією, забезпечувати створення 

міцних і довготривалих стосунків. 

Узагальнюючи все вищезазначене, вважаємо, що за 

допомогою комунікацій чиниться основний вплив на 

український туристичний ринок; комунікаційна взаємодія 

може не лише вирішувати відносно пасивні завдання 

детального та всебічного вивчення потреб споживачів, а й 

адаптувати до них запропоновані туристичні послуги; 

комунікації впливають на формування попиту, стимулювання 
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збуту з метою збільшення обсягів продажу туристичних 

продуктів, підвищення ефективності та прибутковості 

діяльності на ринку туристичних послуг. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 

подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, для ефективного 

планування маркетингової комунікаційної політики, необхідно 

сформувати комплекс маркетингових комунікацій, який 

складається з таких етапів: визначення мети, визначення 

цільової аудиторії, вибір звернення, вибір засобів поширення 

інформації, вибір засобів впливу, розрахунок бюджету та 

формування каналів зворотного зв’язку. На структуру 

маркетингових комунікацій можуть впливати різні фактори, 

серед яких: тип товару, етап ЖЦТ, ступінь купівельної 

готовності потенційних клієнтів, стратегія просування та 

особливості маркетингових комунікацій конкурентів. 

Основними напрямами удосконалення маркетингової 

комунікаційної політики є продовження застосування TTL-

інструментів, адже вони допомагають залучити більше клієнтів 

та збільшити рівень прибутку. Також доцільно застосовувати 

direct-маркетинг, що дасть змогу розширити варіацію 

туристичних послуг, що збільшить кількість клієнтів фірми. 

Застосовувати такий інструмент – big data, який 

допоможе відслідковувати потреби клієнтів і на основі цього 

розробляти пропозиції і просувати їх на ринку. Для сучасних 

туристичних підприємств необхідно вдосконалювати роботу 

власних сайтів. 
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БЛОГОСФЕРA ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

 

Ще кілька десятиліть тому, коли мережа Інтернет не була 

настільки поширеною, ілюзії продовжували ширитися світом, 

оскільки доступ до інформації мали не всі. Сьогодні ж ми 

маємо зворотній феномен - поняття «надлишкової інформації», 

коли забагато цієї самої інформації породжують нові ілюзії в 21 

столітті. 

Проблема дефіциту і надлишку інформації в суспільстві 

потребує нагального вирішення. Соціальні мережі з однієї 

сторони є виходом із інформаційного колапсу, а з іншої несуть 

і ряд негативних наслідків. 

Одним із ресурсів, що дозволяє фільтрувати 

інформативний потік є блогосфера. Щодо визначення, то 

сучасні дослідники цього напрямку під блогом розуміють – 

онлайн журнал, інтернет-щоденник, основним наповненням 

якого є дописи, що систематично додаються. Записи можуть 

містити як текст, фотографії, графічні елементи, так і 

мультимедійний контент[4]. А блогосфера, на думку 

дослідників, – це комунікативний простір, який формують 
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користувачі блогів; сукупність усіх блогів в мережі Інтернет та 

зв’язки між ними, що утворюють автори та коментатори [1].  

Загалом, термін «блогосфера» з’явився в 1989 р. і 

позначав «сукупність всіх блогів», які лише починали 

зароджуватися як феномен соціальної комунікації того часу. У 

той період у всьому світі блогів налічувалося біля кількох 

сотень, а зараз, за даними британської консалтингової компанії 

Gartner, їх уже більше сотні мільйонів [3].  

Дослідники блогосфери вважають, що перші блоги в 

їхньому сучасному вигляді з'явилися наприкінці 1997 р. або 

початку 1998 р., хоча аналоги блогів існували вже давно.  

Щодо географії поширення, то слід констатувати, що 

Інтернет-блоги вперше з'явилися в США й одержали 

популярність як особисті мережні щоденники, в яких можна 

обговорювати те, що цікавить авторів і їхніх друзів-підписників 

[1]. По суті, Інтернет-блоги - це творчий розвиток ідеї інтернет-

форумів убік їхньої індивідуалізації, підвищення прав і 

можливостей окремих користувачів.  

Очевидно, що популярність блогів викликана тим, що 

сучасна людина стала більше прагнути до самовираження, до 

самостійного формування свого кола спілкування й кола 

джерел інформації. Блоги надали для цього зручні технічні 

засоби.  

Професійна блогосфера стрімко розвивається, що 

пов’язано з її значнимим, реальними можливостями, як засобу 

комунікації та опосередкованого впливу на цільову аудиторію. 

Зарубіжні дослідники активно вивчають цей 

інформаційно-комунікаційний феномен. Так, сервіс BlogPulse 

у 2010 р. налічував понад 150 млн блогів. Щодо статистики 

світової блогосфери, то до п’ятірки найвідвідуваніших блогів у 

світі входили два блоги на політично-суспільну тематику і три 

блоги, пов’язані з технологіями, Інтернетом, соцмережами 

тощо. Виявляється, блогів японською мовою у світі більше, ніж 

англомовних (щоправда, всього на 1 %). Частка ж 
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російськомовних блогів становила всього 2 % від загальної 

кількості. На жаль, про українські блоги жодної інформації не 

було. Кількість чоловіків-блогерів, вдвічі перевищувала 

кількість жінок: 67% і 33 % відповідно. Стосовно статистики 

оновлень блогів, можна констатувати, що понад 75 % світових 

блогів оновлюються принаймні раз на тиждень і всього 5 % 

оновлюються рідше, ніж раз на місяць [5]. 

До найбільш популярних блогосферних платформ слід 

віднести: ЖЖ (Живий Журнал), Blogger.com, Blogs maіl.ru, 

Dіary.ru, Lіveіnternet.ru, Lj.rossіa.org, MySpace, WordPress, 

Joomla!, Drupal, Pyro, SilverStripe, Textpattern, Serendipity, Jekyll 

и Subrion і багато інших. 

Слід зауважити, що українська блогосфера розвивається 

значно коротший період часу, аніж її зарубіжні аналоги. Проте 

вона впевнено демонструє активне зростання і нічим не 

відрізняється від блогів всесвітньої мережі. 

Сьогодні людина, яка веде свій блог в Інтернеті, має 

можливість представляти інформацію об'єктивно та незалежно. 

Найголовніше, що цей процес протікає без оглядки на те, яку 

політику веде редакція, і який формат обрало те чи інше ЗМІ. 

Автор блогу має право висловлювати власну думку, 

коректуючи її в ході комунікації з читачами, а також здатен 

уточнювати деякі аспекти інформації. Тобто інформативний 

потік у такому форматі соціальної комунікації постає вільним 

та «еволюційно» необмеженим.  

Блог забезпечує можливість суб'єктних інтерактивних 

відносини, оскільки автор блогу взаємодіє із іншими 

учасниками певної платформи в коментарях, дискутує, 

приймає поради та загалом дослухається думок власних 

читачів.  

Отже, блог - це своєрідний мережевий щоденник, 

основною особливістю якого є доступність/відкритість іншим 

користувачам мережі. Люди, що ведуть власний блог, мають 

можливість спілкуватися з однодумцями з різних країн, різних 
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рас та відмінними іншими особливостями. Блогосфера ж, у 

свою чергу, як зібрання блогів різноманітних жанрів та 

форматів, становить собою один із типів соціальної комунікації 

сучасності. 

Рішенням проблеми надлишкової і не завжди 

корисної/правдивої інформації в Інтернеті є створення 

власного, цікавого тематичного інтернет-блогу. Оскільки 

блогосфера – це, окрім іншого, і можливість взаємообміну 

науковими і культурними досягненнями між різними людьми 

сучасності, що в оновленому вигляді репрезентує стародавню 

модель евристичного спілкування прийняту ще за часів 

Аристотеля- Платона. 

 

Список використаних джерел і літератури: 

• 1. Недбай, В. Блог як феномен політичної комунікації // 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна 2015. - [Електронний ресурс] / В. Недбай –Режим 

доступу: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/33 

HYPERLINK 

"https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/3355"5 

HYPERLINK 

"https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/3355"5  

• 2. Хитров А. Блог как феномен культуры [Електронний 

ресурс] / А.Хитров – Режим доступу: 

http://www.management.edu.ru/images/pubs/2008/03/21/0000321

728/05-Hitrov.pdf.  

• Чернышев Ю.Г. Использование интернет-блогов в 

политической борьбе [Електронний ресурс] / Ю.Г. Чернышев – 

Режим доступу: 

http://www.adme.ru/business/2007/01/31/14708.html 

• 3. Blog. Encyclopedia Britannica 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/869092/blog 

(22.10.2009)  

https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/3355
https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/3355
https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/3355
https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/3355
https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/3355
http://www.management.edu.ru/images/pubs/2008/03/21/0000321728/05-Hitrov.pdf
http://www.management.edu.ru/images/pubs/2008/03/21/0000321728/05-Hitrov.pdf
http://www.adme.ru/business/2007/01/31/14708.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/869092/blog


СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

379 

 

• 4  Що таке блог!? [Електронний ресурс] . 

https://www.hostinger.com.ua/rukovodstva/chto-takoje-blog/ 

• 5. Стан блогосфери 2010 року [Електронний ресурс] // 

Українська блогосфера. – Режим доступу: 

http://blogosphere.com.ua/2010/09/21/state-of-blogosphere-

2010/#more-1889.  

 

 

УДК 070.13 (043.2) 

С.В. Бакун                                                                                      

(Здобувач ВО 1-го курсу, спеціальність «Журналістика», 
Національний авіаційний університет, Київ),                

6949980@stud.nau.edu.ua                                                                     
Науковий керівник: Н.В. Букіна,                                                              

канд. філол. н.,                                                                                              

доц. кафедри журналістики ФМВ НАУ 
 

ІНТЕРВ′Ю ЯК МЕТОД ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Метою наукової роботи є дослідження переваг та 

недоліків інтерв’ю як засобу збору інформації, визначення 

чинників впливу на якісне інтерв’ю та дослідження значення 

інтерв’ю в політиці.  

Мета наукового дослідження передбачає розв'язання 

таких завдань: 

1. Аналіз переваг та недоліків інтерв’ю як 

журналістського жанру. 

2. Аналіз професійної поведінки різних інтерв’юерів. 
3. Дослідження різновидів політичних інтерв’ю та їхній 

вплив на масову свідомість.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що наразі 

інтерв’ю є найпопулярнішим жанром в Інтернеті, адже завдяки 

інтерв’ю масова аудиторія найкраще сприймає інформацію, 

тому важливо, щоб цей вид опитування був якісним та 

професійним. 

https://www.hostinger.com.ua/rukovodstva/chto-takoje-blog/
http://blogosphere.com.ua/2010/09/21/state-of-blogosphere-2010/#more-1889
http://blogosphere.com.ua/2010/09/21/state-of-blogosphere-2010/#more-1889
mailto:6949980@stud.nau.edu.ua
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній 

комплексно проаналізовані плюси та мінуси інтерв’ю як 

можливості для отримання інформації та способи проведення 

політичного інтерв’ю.  

Практичне значення полягає у дослідженні різних видів 

інтерв’ю журналістів різних країн та визначення їхніх якостей. 

Інтерв’ю – особливий метод збору інформації, що 

ґрунтується на безпосередньому спілкуванні публіциста та 

респондента з метою отримання суспільно важливої 

інформації.  

Головна перевага інтерв’ю над іншими методами збору 

інформації (як-от анкетування чи спостереження) полягає у 

наявності вербального та невербального спілкування. Завдяки 

цьому інтерв’юер не лише одержує глибинну інформацію про 

думки, погляди та уявлення опитуваних, але і спостерігає за 

їхніми психологічними реакціями, що точно вказують та 

щирість та справжність намірів респондентів. Яскравим 

прикладом є робота американської журналістки Опри Вінфрі, 

яка обіймає, торкається рук та підтримує зоровий контакт з 

гостями свого шоу у необхідні моменти. Недоліки інтерв’ю 

визначаються великими затратами часу та підбору правильного 

підходу до опитуваного. 

Досконалим опитуваним повинна бути людина, яка є 

експертом в досліджуваній сфері. Окрім наукової мети, у 

дослідника існують певні прагматичні параметри пошуку 

потенційних кандидатів на проведення інтерв’ю: наскільки 

вони доступні, чи хочуть брати участь у дослідженні й 

витрачати свій час на спілкування з інтерв’юером [1: 7]. 
Рівень якості інтерв’ю залежить від рівня освіченості 

інтерв’юера. Від журналіста в цій справі залежить низка 

чинників: експертне спостереження за рухами, мімікою, 

жестами респондента, аналіз його відповідей, забезпечення 

необхідної ситуації інтерв’ю, грамотне проведення бесіди та 

вміння розташувати опитуваного до себе. Як зазначає 

американський психолог Герберт Хаймент, успішність 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

381 

 

інтерв’ю та якість отриманої інформації залежить тільки від 

характеристик дослідника. У соціологічній літературі інколи 

зустрічається перелік вимог до інтерв’юера, які вимагають від 

нього наявності комбінації якостей, притаманних хіба що 

надлюдині. Серед яких: приваблива зовнішність, порядність, 

комунікабельність, психологічна стійкість, сумлінність, 

сприйнятливість, товариськість, акуратність, кмітливість, 

інтелектуальна розвиненість, неупередженість, об’єктивність 

тощо, володіння мовними манерами, здатність поводитися 

невимушено, розкуто, охайність тощо [2: 74]. Майже всі якості 

можемо спостерігати у відомих закордонних інтерв’юерів 

Еллен Дедженерес, Юрія Дудя, Стівена Кольберта тощо. 

Ще однією ознакою успішного збору інформації за 

допомогою інтерв’ю є правильний вибір виду опитування. Для 

проведення громадських та історичних досліджень 

найпопулярнішими є біографічне інтерв’ю та проблемне 

інтерв’ю, спрямоване на дослідження ставлення людини до 

певної події, ситуації чи явища. Залежно від мети журналіста 

інтерв’ю поділяють на: інформаційне – реакція на політичні 

умови в країні, де інтерв’юер прагне отримати від політика 

відповіді на суспільно важливі питання (опитування такого 

типу характерні для рубрик новинних передач на державних 

телеканалах); іміджеве – біографічне інтерв’ю, в якому політик 

постає як видатна особистість, не завжди має об’єктивний 

характер, зазвичай, має агітаційний вплив на аудиторію (над 

такими інтерв’ю-портретами працює український журналіст 

Дмитро Гордон у авторській програмі «В гостях у Дмитра 

Гордона»); аргументативне – презентація роздуму політичного 
діяча щодо тієї чи іншої події, яка станеться в майбутньому 

(такі інтерв’ю публікують у вигляді сюжетів у новинних 

програмах як-от «Вікна», «ТСН», «Сьогодні» тощо); 

провокаційне - взаємопровокаційна бесіда політика та 

журналіста, з використанням питань, які можуть негативно 

вплинути на емоції респондента (такий вид інтерв’ю є 

популярним на українському телебаченні в програмі 
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тележурналістки Наталії Мосейчук «Право на владу»). 

Відповіді суворо фіксуються [3: 18]. 

Отже, особливості та успішність інтерв'ю зумовлені 

використанням його в проблемних, пілотажних дослідженнях, 

при вивченні громадської думки, телефонних опитуваннях, 

контрольних і вибіркових опитуваннях, анкетних 

дослідженнях, опитуваннях експертів. Інформація, отримана за 

допомогою таких опитувань, стає відома не лише журналістам, 

але й урядовцям, громадським організаціям та широкому 

загалу. Таким чином, інтерв’ю стає одним із рупорів 

громадської думки, і виконує важливу функцію демократизації 

сучасного суспільства. Інтерв’ю є найвдалішим засобом збору 

інформації та дослідженням тієї чи іншої події, якщо його 

інтерв’юер є професійним та досвідченим. Сумлінна робота 

журналіста допомагає якнайточніше презентувати його 

аудиторії наміри, думки та ставлення певних політиків до тієї 

чи іншої ситуації різноманітними способами та аналізами його 

поведінки. Інтерв’ю як метод дослідження передбачає 

здатність встановлювати контакт із людиною, яка нас цікавить, 

проникати у внутрішній світ людини й отримувати 

інформацію, необхідну для реалізації поставлених завдань. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ 

 
Наразі переважна більшість споживачів медіа отримують 

потрібну їм інформацію здебільшого з Інтернету. Це 

найшвидший і найзручніший спосіб дізнатися про те, що 

цікавить. Прогрес соціальної комунікації спонукає Інтернет-

платформи до змін, які необхідні користувачам мережі. З 

розвитком Інтернет-видань аудиторія буде залишатися 

освіченою в сфері найголовніших подій. 

Але не кожен блог або веб-сторінку можна назвати ЗМІ. 

Українська Дослідниця М. Чабаненко подає дев’ять 

характеристик електронних мас-медіа: постійний розвиток 

сайту для підвищення його відвідуваності, регулярна обробка 

та розповсюдження на сайті суспільно значущої для масової 

аудиторії інформації з боку Інтернет-журналіста, співпраця з 

іншими ЗМІ, наявність на веб-сторінці класичних 

журналістських жанрів (репортаж, стаття, нарис, огляд, 

рецензія тощо), грамотне переоформлення матеріалу з інших 

Інтернет-видань, більша частина повідомлень є оригінальним 

контентом, матеріал, розміщений на сайті має соціально 

значимий характер, наявність редакції, профейсіно 

організована інформація на сайті [1: 35]. 
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Головними аспектами розвитку ЗМІ в Інтернеті є 

відсутність обмежень та мультимедійність, що дозволяє 

користувачам відвідувати сайти з найбільш цікавою та 

корисною для них інформацією та просувати роботу 

журналістів цих веб-сторінок на світовий рівень; особливе 

конкурентне становище, внаслідок якого виникають високі 

вимоги до розробки контенту; висока ефективність реклами, 

що змушує Інтернет-журналістів залучати якомога більше 

користувачів на сторінки зі своїм матеріалом, щоб отримати 

додаткові кошти за інтеграції та комерційні домовленості [2: 

123]. 

Розвиток мас-медіа позитивно впливає на роботу 

журналіста, адже він вільно може збирати, обробляти і 

розповсюджувати на масову аудиторію суспільно значиму 

інформацію без цензури з боку редакції. 

Розростання Інтернет-видань пов’язане з посиленням 

впливу будь-якої медіаінформації на свідомість людей та 

одночасним зниженням довіри до онлайнових новин. 

Тож Інтернет-видання змінюються та розвиваються 

відповідно до потреб їхньої аудиторії та для розширення бази 

відвідувань сайту. 

Інтернет-видання зазнали успіху також завдяки 

швидкому процесу виробництва і поширення інформації 

різними способами. Так, безліч функцій онлайнових ЗМІ є і в 

друкованій пресі, це пояснює те, що не лише традиційні ЗМІ 

впивають на Інтернет-журналістику, але і навпаки [3; 153]. 

Отже, Інтернет-ЗМІ є дуже специфічними у порівнянні з 

телебаченням, радіо та пресою. Цей вид ЗМІ приніс у 
журналістику масу нових якостей та принципів. Інтернет 

здатний зробити інформацію швидкою, мультимедійною і 

гіпертекстуальною, враховуючи при цьому бажання аудиторії. 

Інтернет-видання не лише змінюються, вони й змінюють 

суміжні сфери діяльності людини. 
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ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ВИДІВ ТА ЖАНРІВ 

ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

Актуальність теми. Тема є актуальною через 

ускладнення газетного комерційного бізнесу. Журналістика 

всього світу виходить на новий рівень, так само з´являються 

нові жанри та види, що потребують висвітлення та вивчення. 

Мета. Представлення блогінгу, як виду журналістської 

діяльності, перегляд  поняття «нова журналістика», 

переконання у потребі створення та вивчення нових жанрів 
журналістики. 

Практичне значення наукової розвідки. З глобальними 

змінами у світі трансформується все, а особливо інформація. 

Журналістика – це найголовніше джерело інформації для 

людей, тому іноді треба вносити корективи для того, щоб 

підтримувати сучасну тенденцію на зміни. Оскільки на Заході 

mailto:juliya481@gmail.com
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зміни відбуваються швидше,  в Україні ми інтерпретуємо те, 

що  там вже придумали. 

Журналістика сучасного інтернет-простору суттєво 

відрізняється від традиційної. Інформаційна інтернет-

конкуреція провокує активну боротьбу за увагу аудиторії, тому 

важливим аспектом стає спосіб подання тої чи іншої 

інформації. Зважаючи на різноплановість користувачів 

інтернет-простору, головним все ж залишається зміст 

повідомлень. Тому спосіб подачі та зміст передбачають 

постійну взаємодію з цільовою аудиторією, вивчення її як 

об’єкта та рівноправного учасника діалогу. Мережева 

журналістика в умовах новітніх комунікацій повинна бути 

«журналістикою співучасті». [1] 

Минулі 10 років у світі активно розвивалася діяльність 

блогерів. Та за останній рік їх кількість дуже збільшилася. 

Блогери є у кожній соціальній мережі. Оскільки така діяльність 

приносить гроші – це робота. Є різні блоги, та 

найрозповсюдженіші  – це розважальні та інформаційні. Саме 

блогери ставлять собі за мету донести до своїх читачів цікаву 

або корисну інформацію. Та чи можна вважати блогінг 

журналістикою?  

Блог (англ. blog, від web log — «мережевий журнал чи 

щоденник подій») — це вебсайт, головний зміст якого — 

регулярно додавані записи, зображення чи мультимедіа. Для 

блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. [2] 

Відповідно, блогінг – це інформаційне джерело. Мета 

журналістів інформувати читачів, так само, як мета блогерів. 

Блоги зачіпають теми, яких, з тих чи інших причин, традиційні 
ЗМІ цураються. Творці щоденників доносять не вибілену 

цензурою інформацію про події, свідками яких вони є. 

Наприклад, під час другого іракського конфлікту 

блогерам вдалося привернути до себе увагу світової спільноти 

і надати альтернативну картину військових дій. Один з них, 

Салам Пекс, навіть опублікував записи свого щоденника у 

вигляді книги. Американські солдати, які проходили службу в 
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Іраку, також висвітлювали, що відбувалося в так званих 

військових блогах. [3] 

Політична комунікація як соціально-інформаційне поле 

політики останнім часом почала відходити від традиційного 

набору засобів. Так поряд із ЗМІ і неформальними каналами, 

нові інструменти з відчутним ефектом впливу продукує 

інформаційне суспільство із розвиненою мережею Інтернет. 

Політичні актори, не відмовляючись від живого спілкування й 

обміну думками, трансформували контакти з прихильниками й 

опонентами в онлайн–комунікацію. Новою ж дієвою 

платформою для презентації своїх думок, позицій, заяв 

іаргументів стала блогосфера. 

Нова журналістика (англ. New journalism) — напрямок 

журналістики, що передбачає використання у текстах 

літературних технік. 

На сторінках газет стали з'являтися: 

− яскраві приклади громадських викриттів; 

− сенсаційні факти корупції в урядових сферах; 

− факти бюрократії в вищих органах партійної сфери; 

− американські ЗМІ почали висвітлювати президентські 

виборчі кампанії та реагувати на політичні події в житті країни. 

[4] 

Засновником нового жанру став  репортер і письменник 

Том Вулф, який у 1973 році видав антологію «The New 

Journalism». У ній він сформулював чотири основні прийоми, 

завдяки яким дослідники мають змогу визначити  належність 

того чи іншого тексту до «нового журналізму». Серед них – 

вибудовування матеріалу сцена-за-сценою; присутність 

репортера на місці подій, відтворення обстановки та мовлення 

героїв; перманентна зміна точки зору; деталізований опис 

головних героїв та інтер´єру.  

Американський дослідник Норман Сімс акцентує увагу 

на іншій рисі «нового журналізму»  - описі побуту звичайних 

людей ( а не зірок, що характерно для журналістів загалом). 

Літературні журналісти  зосереджені на зображенні щоденних 
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подій, які можуть «виявити приховані закономірності 

суспільного життя настільки переконливо, як захоплюючі 

історії, що роблять газетні заголовки». 

Директор освітньої Інтернет-програми з літературної 

журналістики (Сreative Nonfiction) Анжелі Сачдева 

виокремлює п´ять класичних правил, яких зобов´язаний 

дотримуватися журналіст, щоб досягти професійної 

майстерності: 

− показувати подію, а не розказувати її; 

− мати якесь додаткове заняття (роботу), окрім писання; 

− писати про те, що знаєш; 

− уникати пасивних форм; 

− використовувати цікаві й незвичні дієслова. [5] 

Також в Україні сильно зростає тема політичних блогів. 

За статистикою та переглядами перше місце у топі займає блог 

Яніни Соколової. За даними ICTV, Яніна - одна з 

найпопулярніших блогерів у 2019 році. Вона веде телевізійні 

шоу "Рандеву" та "Кіно" на 5 каналі, а також має проєкт "Ніч з 

Яніною Соколовою" на YouTube. Ведуча розвиває соціальне 

середовище і виступає проти російської пропаганди. 

І другий політичний діяч та блогер – це Анато́лій 

Анато́лійович Шарі́й, проросійський пропагандист, 

відеоблогер, політик та колишній журналіст українського 

походження. Веде відеоблог у YouTube, а також на 

проросійських телеканалах Перший 

незалежний, КРТ, НАШ, 112 Україна, ZIK та NewsOne, що 

тпов'язані з проросійськими політиками Віктором 

Медведчуком, Євгенієм Мураєвим та Віталієм 

Захарченком. Колишній активіст гомофобної організації «Люб

ов проти гомосексуалізму». 

У відеоблозі Шарій ретранслює російську 

антиукраїнську пропаганду, включно з 

дискредитацією української мови, герба, прапора, гімну, а 

також публікує оманливі дані, що дискредитують українську 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A0%D0%A2
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A8
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/112_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/ZIK_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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армію, український уряд та Україну загалом; критикує 

російських несистемних політиків, опозиційних до Путіна. 

Висновок. На прикладі українських інстаграм-блогерів 

було виявлено такі журналістські прояви: інформаційність, 

чесність з аудиторією, висвітлення політичних проблем і тд. 
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РОЗУМІННЯ ВАЖЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ 

КУЛЬТУРИ, ЯК ОДНОГО ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ  

ВАЖЕЛІВ ВПЛИВУ 

 

ЗМІ – це те, що в 21 столітті розвивається та діє у всіх 

кутках нашої планети. Ми не можемо уявити собі певну подію 

без висвітлення її в газетах або в Інтернеті. Професія 

журналіста стала дуже необхідною та потрібною для всіх. Не 

можна уявити в країні певних галузей, які не були б висвітлені 

Засобами масової інформації. Актуальність цієї моєї теми 

полягає у правильному трактуванні сучасної цифрової 

культури і вплив сфери журналістики на неї, що стає дедалі 

важливішим та необхіднішим.  

Цифрова культура – це те, що ми повинні розуміти та 

осмислювати дуже ретельно. Загальновідомо, що це має 

відношення до багатьох соціальних та правових змін, адже 

кожна країна хоче бути стабільною та відчувати безпеку від 

інших факторів. Інформаційна культура та освітлення багатьох 

подій – це важливий крок для кожної держави, щоб вони мали 

змогу відчувати безпеку, та для висвітлення подій. Дзьобань 

О.П. каже, що кожен рівень інформаційної культури завжди є 

прямо пропорційним рівню інформаційної безпеки, і він 

вважає, що чим вище буде рівень інформаційної культури – тим 

менше буде загроз для безпеки кожної особистості або людей 

взагалі [2, с. 77]. Актуальність дослідження цифрової культури 

стало дуже важливим на початку 21 століття, навіть на 

державному рівні. Ми можемо судити через певні ІТ - 

mailto:5460082@stud.nau.edu.ua
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технології.  

Одна дослідниця розуміє цифрову культуру через певну 

систему правил поведінки журналіста, кожної людини, яких 

вона може дотримуватися під час використання 

комунікаційних технології, а саме доцільне або раціональне 

споживання та використання інформації, доцільне мислення, 

тобто виклад головних думок та головний погляд з різних 

аспектів, грамотність – вміння користуватися сучасними 

забезпеченнями. 

Термін цифрова культура став відомим не дуже давно. Це 

дає змогу оцінити нам інформаційну грамотність, розвиток всіх 

умінь та навичок нашого інформаційного на важливого 

суспільства. Це також дає уявлення про те, що у світі 

розвиваються цифрові технології та у певних професіях стає 

головною частиною професійної підготовки. Цифрову науку 

досліджують дуже ретельно, навіть у деяких науках, таких як 

соціологія, педагогіка, культурологія та в інших.  

Кожна країні має дуже багато подій, які впливають на 

життя. Напрямок формування інформативної культури 

повинно допомогти уникнути багатьох проблем сьогодні. 

Зараз, Інтернет стає дуже актуальним не лише для ігор, 

віртуального спілкування, але й для отримання багатьох новин, 

які дуже сильно впливають на кожну люди по-різному.  

Якщо держава створює певні необхідні умови для 

забезпечення всім громадянам можливості розвитку цифрових 

навичок – то можна казати про успішну цифровізацію в країні. 

На рівень інформативної культури в суспільстві впливають 

багато факторів, тому важливу увагу необхідно приділяти 

забезпеченню цифрових прав громадян. Ми повинні розуміти 

роль ЗМІ у нашому повсякденному житті. Засоби масової 

інформації дуже сильно впливають на наше життя, на всі 

процеси у суспільстві. Журналісти мають змогу висвітлювати 

всі події, які відбуваються в країні, це свобода слова, яка надає 

можливість говорити про всі найважливіші події. ЗМІ – це 
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важливий засіб для формування певних уявлень про політичні 

процеси у свідомості жителів країни.  

Журналісти мають свободу слова, саме тому вони 

відповідають за свої слова та вчинки. Можна зробити висновок, 

що зараз, в 21 столітті телебачення, газети, радіо, Інтернет 

грають дуже важливу роль в створенні уявлення про політичні 

події, або про все, що відбувається. Журналісти мають всі 

переваги для того, щоб додавати інформацію від себе, 

висвітлювати її в правильному напрямі. Всі журналісти мають 

змогу створювати реальність через певний контроль над 

висвітленням всіх найважливіших подій. Головному редактору 

надається право вирішувати, що може бути висвітленим, а що 

ні. Більше того, люди повинні розуміти, що ЗМІ іноді можуть 

створювати подію, якої не було, але у свідомості людей вона 

стане реальною. Дуже влучно висловлювався французький 

філософ Ж. Бодріяр, який казав, що «засоби масової інформації 

лише мріють про те, щоб викликати подію однією своєю 

присутністю» [1] 

Певна подія, якщо її слухати та чути постійно, може бути 

сприйнята, як істина, як реальний вчинок. Люди можуть 

розуміти, що повторення – це такий прийом, який 

використовується журналістами для кращого засвоєння 

інформації. Людей необхідно впевнити в чомусь, для того, щоб 

вони повірили в подію або вчинок. А. Моль вважає, що ЗМІ 

мають змогу контролювати всю нашу культуру, пропускати її 

через свої власні фільтри, виділяти окремі факти або події з 

всього потоку всіх подій, та надавати їх особливої уваги, 

підвищувати цінність однієї події, коли вона врешті-решт може 

розумітися як «істина» [3]. 

Важливим фактом є те, що зараз інформація дуже сильно 

впливає на суспільство, навіть на рівень життя. Всі правителі 

держав та самі люди вважають, що нам необхідна стабільність, 

яку можуть дати та забезпечити стабільність або певні 

прогнозування, які робляться постійно. Загальновідомо, що 
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видні особистості, наприклад політики або кінозірки дуже 

сильно залежать від ЗМІ, адже вони часто можуть змінювати 

свої позиції, що дуже сильно впливає на долю кожної людини 

та на долю країні в цілому. Саме тому, такі моменти повинні 

бути відомими. Необхідно відзначити те, що ЗМІ також дуже 

сильно впливає на суспільний настрій або його призначення.  

Спілкування є дуже важливим елементом серед всіх 

людей. Адже вплив ЗМІ може виконуватися завдяки зборів, 

референдумів, обговорень певних подій, які є життєво 

важливим для населення. Процеси, які мають відношення до 

глобалізації, завжди є дуже важливими, та саме з цього приводу 

можуть відбуватися зростання й укріплення позицій ЗМІ. 

Наприклад, такий дослідник, як В. Лизанчук зміг точно 

проаналізувати та передати всі проблеми стосовно зародження 

культури, духовності, мови в державі, або державному 

організмі [4, с.7]. 

Необхідно розуміти вплив соціальної сфери, адже саме 

людина – є головним героєм у суспільній сфері та у рамках 

певної культури. Засоби масової інформації несуть великий 

вплив серед спілкування, і не всі можуть розуміти наскільки 

важливий вплив та відверте введення в оману може відбуватися 

завжди при будь-яких обставинах. ЗМІ розвиваються завжди. 

Ще декілька років тому, люди могли довіряти лише 

телебаченню, але згодом інтернет витіснив це, зайнявши дуже 

важливі позиції серед всього населення кожної країни. Ми не 

можемо знати ретельно, якими прийомами можуть 

користуватися журналісти, наприклад, нейролінгвістичними 

для того, щоб правильно передати інформацію та вплинути на 

свідомість людини. На думку вчених, в країні повинна 

відбуватися інформаційно-аналітична служба, яка мала б змогу 

управляти інформацією та приймати рішення незалежно від 

складності певних питань, давати змогу людям розуміти 

достовірність інформації або своєчасне одержання до 

користувачів [5]. 
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У кожній країні завжди відбуваються якість політичні 

процеси, які не можуть існувати окремо без людей та їх думок. 

Наприклад, політична боротьба – це дуже складний процес, 

який змінюється з часом. Загальновідомо, що політологією 

займалися багато вчених, та вивчали всі особливості, 

складнощі, завдання. У кожній країні існують політичні групи, 

класи, політики, діячі, які приймають дуже важливі рішення. Ці 

рішення завжди передають ЗМІ людям, для того щоб 

інформувати та доносити інформацію швидко та ефективно. 

Влада та держава завжди намагається встановити правила та 

норми життя та може здійснювати контроль над нормами, що 

дуже сильно впливає на людей [6, с.101]. 

Вважається, що та людина, яка володіє інформацією, 

володіє світом. Так можна окреслити 21 століття, в якому ми 

зараз живемо. Інформація – це відомості про якийсь факт або 

феномен. ЗМІ шукає інформацію в політиці, що можна зустріти 

кожного дня, адже зміни відбуваються постійно, отримує, 

передає, обробляє та поширює її для всіх людей.  

Отже, інформація для всього суспільства має дуже велике 

значення. Сьогодні це найголовніший рушій нашого життя, ми 

не можемо прожити дня без отримання нової інформації, яка 

для нас не завжди буває корисною або необхідною. Політика не 

може обійтися без ЗМІ, адже всі рішення, які приймаються, 

дуже необхідні для людей. Інформація стала ресурсом, тобто 

ми можемо вільно використовувати її, передавати, вивчати 

ретельно. Таким чином, можна зробити висновок, що 

інформація завжди була провідною серед людей та посідала 

важливе місце в життєдіяльності людства. В цивілізації – це 

ресурс насамперед економічного розвитку. Інформаційне 

суспільство розвивається та всі зміни нам передають ЗМІ. І з 

часом, їхня роль у формуванні політичних процесів стає дедалі 

важливішою.  
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ЖУРНАЛІСТСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЇХ 

ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО 

 
На даний момент в Україні можна спостерігати стрімку 

еволюцію журналістики в жанрі розслідувань. Ця сфера 

публіцистики виконує важливу роль у створенні міцної 

демократичної системи та відстоює погляди громадян. Подібні 

речі створені для захисту інтересів суспільства, вони 
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викривають правопорушення, всевладдя, вияви неефективності 

та корумпованості. 

Постановка проблеми: виявити аспекти впливу 

журналістських розслідувань на суспільство. 

Актуальність: дослідження матеріалу потрібне задля 

досягнення головної мети інформування. 

Основне завдання дослідження: дослідити аспекти 

побудови журналістських розслідувань відповідно до 

очікувань аудиторії та впливу на неї. 

В розслідуванні, на відміну від усіх інших 

журналістських жанрів, способи збору свідчень «сягають 

максимуму», адже потрібно «за видимістю відкрити реальність, 

якщо не істину» Журналіст-розслідувач проводить власну 

пошукову роботу здійснює власний матеріал, проливаючи 

світло на ті правопорушення та недбалості , які не мають 

автентифікації. 

Журналістське розслідування має право на існування 

виключно у демократичному суспільстві, де існує свобода 

слова. Але з іншого боку, саме журналістське розслідування дає 

суспільству поштовх до прагнення демократії, адже до його 

функцій відноситься контроль за суспільними справами та 

владою, оприлюднення та виправлення відхилень у суспільстві 

[2, с.31].  

Таким чином, можна говорити про те, що журналістське 

розслідування взаємно впливає на демократичне суспільство, і 

як наслідок, визначаються одне одним. 

Журналістське розслідування відзначає чотири 

специфічні ознаки: 

− Журналіст-розслідувач проводить власну пошукову 

роботу здійснює власний, «часом спираючись на ще зовсім 

неторкнутий матеріал», а не спираючись на чужі відкриття та 

дослідження [3, с. 22]; 

− У розслідуванні проливається світло на ті 

правопорушення та недбалості , які не мають автентифікації. 
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− Інформація, яку опрацьовують розслідувачі, прихована 

кимось нароком, і, відповідно, розслідування «починається з 

того місця, де гальмує щоденна журналістика» [4, с. 66]; 

− Така робота завбачає певні загрози, адже, «якщо ви 

виведете порушників на чисту воду, гордості і шани може бути 

багато, але й не менше буде вилито на вас бруду, якщо ви 

програєте» [1, с. 66]. 

Логічним завершенням журналістського розслідування 

як жанру, який може виявити усі негативні аспекти, повинно 

бути коректування ситуацій, які воно демонструє. 

Побудова журналістського розслідування включає в себе 

низку таких методів, як: 

− збір сумнівної інформації (плітки); 

− показання свідків (спілкування з головним персонажем, 

його родиною, знайомими тощо): 

− прямі спостереження (полягає у спілкуванні з героєм, а 

пізніше із запрошеним); 

− інтерв’ю і бесіда; 

− експеримент. 

Журналістські розслідування також, безумовно, 

впливають і на суспільство. Це може бути, як позитивний 

вплив, так і негативний, або ж бувають такі розслідування, які 

не мають ніякого впливу. 

До прикладів позитивного впливу можна віднести 

програму «Закрита зона» від 9 листопада 2006 року. У сюжеті 

йшлося про ювеліра з Харкова, який фактично сам виступив 

проти усієї системи хабарів і корупції, яка існує в цій галузі. 

Після цього відразу знайшли якесь «порушення» з його боку — 

і засудили його за них [5]. 

Негативним випадком можна назвати ситуацію коли 

після одного з останніх випусків «Закритої зони» від червня 

2007 року. У Києві напали на особу, яка давала свідчення проти 

посадових осіб Шевченківської районної адміністрації [6]. 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити наступні 

висновки. Журналістські розслідування вносять істотний 
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внесок в розвиток сучасного українського суспільства, 

сприяючи встановленню законності і правопорядку в країні. 

Інтерес до розслідування з боку масової аудиторії є досить 

стійким, хоча частина її відноситься до даного виду діяльності 

критично. Якщо ж вести мову про можновладців, то 

журналістські розслідування часто ігноруються ними, що різко 

знижує ефект таких виступів в пресі, а також негативно 

позначається на активності авторів, здатних займатися ними. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЧИННИК, ЯК ПРОЯВ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ 

 

Мета дослідження: розглянути та проаналізувати  

значимість, розвиток, наслідки та вплив інформаційної епохи 

на суспільство. Людина в новій стадії розвитку.  

Актуальність дослідження полягає у важливості  та 

використанні інформації у сучасному світі, її передачі та 

прийнятті, миттєвому  доступу до знань, новітніх технології та 

їхнє щоденне використання у суспільстві. 

Практичне значення:  Опрацьований матеріал  може бути 

використаним для покращення знань, допоможе подивитися на 

розвиток технологій та їх значимість, негативний і позитивний 

вплив, використання, передавання, прийняття  інформації  у 

повсякденному житті, а також може стати приводом для нових, 

більш ґрунтовних, практичних  досліджень. 

     Епоха інформаційного суспільства настала в останній 

чверті ХХ століття, тоді людство вступило в нову стадію 

розвитку. Головним аспектом інформаційного етапу цивілізації 

є інформаційна технологія, яка базується на пошуку, збиранні, 

створенні, передаванні та оброблені інформації завдяки 
обчислювальної техніки та систем зв’язку. Ця технологія 

спричиняє  радикальні зміни в усій системі суспільних 

відносин, забезпечує найбільший прогрес та можливість 

самореалізації. Сьогодні доступ до інформації – це основа 

громадянського суспільства. Це проявляється у володінні 

світовим контентом, свободі знати, голосувати,  приймати 

рішення та оцінювати. Інформаційне суспільство – «економіка 

mailto:6937127@stud.nau.edu.ua
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знань», продовження еволюції журналістського середовища та 

ЗМІ в Україні, а також сприяння зміцнення безпеки 

інформаційних та телекомунікаційних систем. 

Американський дослідник В. Мартін зазначив  п’ять 

критеріїв інформаційного суспільства : 

1) економічний – інформаційний чинник як складова 

частина сучасного економічного життя; Інформація стає 

ресурсом, товаром, послугою; 

2) технологічний – головним фактором розвитку 

суспільства стає інформаційна технологія; 

3) соціальний – вплив інформаційних технологій на 

поведінку людей; стандарти виробництва і споживання 

інформації, формування так званої «інформаційної 

свідомості»; 

4) політичний –  специфіка політичного процесу, який в 

умовах інформаційного суспільства характеризується 

зростаючою участю громадян у процесах управління 

державою; 

5) культурний – інформаційне суспільство як 

суспільство, що визнає культурну цінність інформації, 

взаємодія і взаємопроникнення в  культуру. 

Крім позитивних моментів прогнозуються й небезпечні 

тенденції: 

1) Ще більший вплив на суспільство засобів масової 

інформації; 

2) Інформаційні технології можуть зруйнувати приватне 

життя людей та організацій; 

3) Проблема відбору якісної і правдивої інформації;  
4) Деяким людям важко пристосуватися до середовища 

інформаційного суспільства.  

Важко уявити суспільство без використання 

інформаційних технологій. Комп’ютери та   електронні 

гаджети  міцно увійшли  та змінили  наше життя , а виникнення 

нових технологічних приладів  щоразу поліпшують його, 

роблять комфортним та відкривають безліч потрібних нам 
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шляхів. Розвивається  тенденція збільшення 

багатофункціонування приладів, які оточують людину. 

Наприклад, телефон вже  використовують не тільки  як засіб 

зв’язку. Функції розроблені в ньому, зросли практично  до рівня 

персональних комп’ютерів.  

У сучасну епоху легко знайти потрібну інформацію та 

обмінюватися нею  в будь-якій формі — звуковій, письмовій 

або візуальній — не обмежені за відстанню, часом і обсягами, 

покращувати знання та розвиватися у різних напрямках.  ЗМІ  

через свої платформи і канали : телебачення, преса, 

радіомовлення , завдяки технічним засобам, проінформують 

кожну людину, незалежно від того в якому куточку світу вона 

знаходиться Інформація стала тим важливим фактором, який 

має величезний вплив на економіку, політику, культуру і 

найефективнішим інструментом для впливу на масову 

свідомість.  Л. Городенко з цього приводу зауважує, що «Ми 

повинні усвідомити той факт, що ми дізнаємося про світ 

здебільшого не безпосередньо; переважно йдеться про світ, 

повідомлений через інформаційні засоби. Те, що людина 

сьогодні знає, щонайбільше на 20% ґрунтується на її власному 

досвіді, а 80% передається через пресу, радіо й телебачення» [1, 

с. 87]. 

Соціальна інформація допомагає людині постійно 

розвиватися. Соціальний характер інформації спричинений 

певними факторами: змістом, оскільки інформація відбиває 

суспільні процеси; суб’єктом використання, а саме 

призначенням  у використанні та  інтересах людей; специфікою 

звернення до неї. Соціальна інформація характеризує як  
суспільні  процеси, так і конкретні процеси, що відбуваються в 

різних сферах суспільства: соціальних, культурних, 

професійних тощо. Інформація забезпечує об’єктивний і 

необхідний зв’язок між об’єктивним світом. Т. Запорожець 

зазначає, що новий імпульс і нові якості отримує вся система 

масової комунікації, зокрема це стосується соціальної 

інформації, яка охоплює світоглядну, духовну, естетичну, 
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публіцистичну, побутову інформацію тощо. Основу в 

розумінні масової комунікації становить інформаційний 

простір – середовище, у якому і завдяки якому виробляється, 

існує, циркулює, обертається інформація Саме ЗМІ можуть 

допомогти людині  вийти за межі його безпосереднього 

життєвого досвіду. 

Засоби масової інформації повинні бути незалежними. 

Свідомість і поведінка людей суттєво залежить від  поданої 

інформації,  яке створює ЗМІ. Наймогутнішими джерелами  

інформації вважають телебачення і пресу. У сучасному світі 

роль засобів масової інформації постійно зростає. Вже давно 

всі зазначають, що ЗМІ є  «четвертою владою»,  а інформацію 

– неодмінним елементом буденності.  

Їх завдання збагачувати загальнодержавні й національні 

цінності, висвітлювати  історико-культурні традиції, шанувати 

та зміцнювати національну мову та  культуру,  об’єднувати 

суспільство в єдину національну спільноту. Медіа 

психологічно підсилює повідомлення. Населення більше 

довіряє інформації, що проходить через ЗМІ, ніж тій, що почує 

від будь – кого.  Вона здійснює вплив на потреби та інтереси 

особистості, мотивує, обурює, зацікавлює, хвилює та піднімає 

настрій.  

Інформаційний простір України є складовою 

європейського і світового інформаційного простору. Державна 

інформаційна політика здійснюється як у межах 

інформаційного поля держави так і поза ним, а інформацію  

зберігають  та  використовують  як всередині країни так і за її 

межами. Одним із головних як внутрішньо і 
зовнішньополітичних завдань для держави є адаптація до 

інформаційного простору : регулювання обміном інформацією 

відкритої та  її обмеженим доступом, експорту товарів та 

технологій, що підлягають експортному контролю відповідно 

до міжнародних зобов’язань України. Важлива роль у 

організації інформування суспільства щодо внутрішньої і 

зовнішньополітичної діяльності держави належить 
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Державному комітету інформаційної політики, телебачення і 

радіомовлення України, який порядкується виключно 

Конституцією. Завдяки впливу європейських та 

євроатлантичних критеріїв у інформаційній політиці відбулися 

прогресивні зміни. Якщо говорити про внутрішньополітичний 

аспект то всі політичні структури прямо чи частково впливають 

на інформацію: на ступінь її відкритості, процеси доставки, 

характер передачі. Законодавче оформлення інформаційних 

відносин  формують як внутрішню так і зовнішню державну 

політику.  ЗМІ - важливий елемент у процесі побудови 

демократії та становлення України як важливого суб’єкта 

міжнародних відносин, який активно впливає на погляди 

населення. Колишній голова Держкомітету телерадіомовлення 

І. Чижа, влучно зазначив : «Здорова поінформованість влади, 

людини і суспільства загалом, розумна державна інформаційна 

політика, що служить інтересам і розвитку особистості, 

громадянського суспільства, самої держави, є однією з 

найголовніших і найміцніших основ державності».  

Інформаційні технології мають певний вплив  на 

розвиток соціуму, як позитивними так і негативними 

культурними й економічними наслідками.  Новітні 

комп’ютерні, інформаційні та мережеві технології поглинають 

людську свідомість, особливо впливаючи на мозок, який 

пристосовується до певного ритму  життя. Небезпечним є те , 

що людина поступово переходить на підтримання мозкової 

активності технологічними засобами, опрацьовуючи 

інформацію взяту з Інтернету.  Через це зменшується  кількість 

інноваційних ідей і самостійних розумових процесів, і більша 
частина людства виступає пасивним інформаційним 

споживачем. Людина поглинаючи інформацію у великій 

кількості,  перевантажується і перестає логічно мислити. 

Віртуальний світ дозволяє нам тримати зв'язок кожної хвилини 

на просторах мережі, а не дивлячись один одному ввічі, 

обмінюватися фотографіями, замість того щоб створювати 

незабутні моменти разом , знаходити нових друзів там, а не в 
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реальному житті. Гаджети одночасно підтримують та 

порушують духовний і емоційний зв'язок між людьми. 

Електронними книгами все частіше замінюють паперові 

видання.  В. О. Данильян розглядає інформаційну епоху як 

«якісно новий етап соціотехнологічної еволюції суспільства, 

що формується в результаті довгострокового соціально-

економічного розвитку, який передбачає збільшення ролі 

інформації і знань, а також формування та споживання 

інформаційних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства за допомогою розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, що існують у глобальних 

масштабах» [12, С.22] 

Таким чином, це явище подарувало  нам комфортні 

умови та можливість стрімкого розвитку, доступ до 

інформаційних ресурсів, товарів та послуг, нові знання, досвід 

та великі можливості,  а не віртуалізацію свідомості з 

неможливістю адекватно оцінювати навколишній світ і себе як 

біологічну і соціальну істоту.  

 

Список використаних джерел 

1.Бебик В. Соціальні комунікації: поняття, типологія, 

засоби. Соціальна психологія. 2009. № 5. С. 49–63 

2. Володимир Федів, Олена Олар, Орися Микитюк 

«Людина у сучасному інформаційному просторі». 

https://www.bsmu.edu.ua/blog/3869-lyudina-u-suchasnomu-

informatsiynomu-prostori/ 

3. Городенко Л. Потреба інформації у суспільстві / Л. 

Городенко // Сучасне та майбутнє журналістики в 
плюралістичному суспільстві: матеріали науково-практично 

українсько-швейцарського семінару. – К.:Центр вільної преси, 

1999. – С. 316-319 

4. Луцька К.О «Особливості генезису соціологічних 

теорій інформаційного суспільства» 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

405 

 

5. Ясиневич С. Л «Місце і роль мас-медіа у процесі 

формування.Соціально-комунікаційної сфери. Громадянського 

суспільства» 

6.  Martin W. J. The Global Information Society // Aldershot: 

Aslib Gower: Brookfield, Vt. USA: Gower, 1995. P. 5. 

 

 
УДК 070: 304.9: 502: 659.3 

Є.В. Брюховецька 

(здобувач ВО 4 курсу, спеціальність «Журналістика», 

Національного авіаційного університету, Київ), 

       5208748@stud.nau.edu.ua 

Науковий керівник – О.Є. Васьківська, 
доцент кафедри журналістики 

 

ВАЖЛИВІСТЬ ВИСВІТЛЕННЯ У ЗМІ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 
Засоби масової інформації, безумовно, є основним 

джерелом інформації щодо стану екології, адже й у друкованих 

виданнях, і на телебаченні – саме від журналіста залежить те, 

як він донесе до суспільства певну інформацію. Саме від 

працівників сфери ЗМІ, залежить, чи дізнаються люди про 

існуючу проблему чи почнуть панікувати або, навпаки, рішуче 

поставляться до вирішення екологічної проблеми та створення 
сприятливих умов для покращення навколишнього 

середовища. 

Основне завдання роботи – визначення важливості ЗМІ у 

висвітленні проблем навколишнього середовища на прикладі 

аварії на Чорнобильській АЕС та розміщення інформації про 

цю подію в друкованих виданнях того часу. 

Актуальність теми дослідження обумовлена, насамперед, 

необхідністю висвітлення екологічних проблем, що є важливим 
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напрямом у роботі ЗМІ. Люди сприймають інформацію про 

навколишнє середовище та його проблеми досить гостро, адже 

стан здоров’я людини напряму пов’язаний з екологічною 

ситуацією в країні. 

Сьогодні тема екології особливо актуальна в Україні, 

адже з часом накопилося досить багато екологічних проблем, 

про які населення недостатньо проінформоване. Громадяни 

повинні отримувати об’єктивні дані щодо загрози стану їх 

здоров’я та добробуту, в першу чергу від головного 

інформатора, засобів масової інформації, рівень професійності 

працівників яких напряму впливає на рівень екологічної 

культури у людей. 

В останні роки увага ЗМІ та жителів України 

сконцентрована на проблемах, що спричинені: 

-  атомною енергетикою та радіаційним забрудненням; 

-  станом атмосферного повітря; 

-  станом водних ресурсів; 

-  деградацією земель; 

-  недосконалістю процесу утилізації відходів; 

-  втратою біорізноманіття. 

З 70-х років минулого століття почала складатися 

соціальна екологія, що вивчає закономірності взаємодії 

суспільства і навколишнього середовища, практичні проблеми 

її охорони. Саме тоді почалася екологізація сучасної науки. 

Існуючі проблеми викликали ряд суспільно-політичних рухів, 

таких як «Зелені», які виступають проти забруднення 

навколишнього середовища та інших наслідків науково-

технічного прогресу. [1:337] 
«Зелений рух» - загальна назва груп, течій, неурядових та 

політичних організацій, що займаються боротьбою з 

руйнуванням навколишнього середовища і домагаються 

більшої гармонії у взаєминах між людиною і природою. [2] 

Обговорення проблем екології, як на міжнародному 

рівні, так і на місцевому, не було б доступним явищем 
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широкому загалу без активного висвітлення даної тематики у 

ЗМІ. 

Дослідник цього явища М.В. Орлова пропонує наступне 

визначення: «Екологічна журналістика — одна з форм 

оперативного відображення в періодично поширюваній 

інформації реального стану навколишнього природного 

середовища при її взаємодії з суспільством, метою якої є 

забезпечення суспільства в цілому і людини зокрема 

відомостями, необхідними для їх функціонування та сталого 

розвитку при неодмінному збереженні природної рівноваги». 

[5:30] 

Варто також докладніше зупинитися на функціях 

екологічної журналістики. Перша - інформаційна функція, 

полягає у наданні аудиторії відомостей про стан довкілля, 

інформування про  потенційний ризик для здоров'я людини та 

стійкого існування екосистем. Просвітницька функція 

знайомить читачів з основними законами екосистем, із 

небезпекою і негативними наслідками антропогенного впливу 

на навколишнє середовище. Організаційна функція 

«стимулює» населення до прийняття тих чи інших рішень, до 

конкретних дій. За допомогою контролюючої функції ЗМІ має 

змогу інформувати суспільство про діяльність влади, 

підприємств, що впливають на стан навколишнього 

середовища, надавати можливість людям реалізувати своє 

право на знання про стан довкілля і захищати своє право на 

сприятливе навколишнє середовище. [5:32] 

Крім загальних функцій, засоби масової інформації 

мають ще свої специфічні функції, що властиві лише їм. До них 
належать функції редагування (відбір і коментування 

інформації) та оцінювання, що істотно впливає на формування 

громадської думки та суспільних настроїв. [3:71-72] 

Основні відомості про екологічну обстановку в різних 

регіонах країни населення отримує із засобів масової 

інформації: газет, журналів, радіо, телебачення. Екологічні 
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проблеми зачіпаються на сторінках центральних суспільно-

політичних, історичних і літературно-художніх видань. [4:44] 

Так, яскравим прикладом особливості сприйняття ЗМІ 

певної ситуації є Чорнобильська катастрофа, яку вважають 

першою серйозною перевіркою політики гласності. 

Інформація про аварію на Чорнобильській атомній 

електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року, яку згодом назвуть 

наймасштабнішою в історії техногенною катастрофою, не 

висвітлювалася в радянських ЗМІ протягом перших двох днів. 

Повідомлення про аварію на ЧАЕС вперше з'явилося в 

радянських ЗМІ лише через три доби - ввечері 28 квітня в 

програмі "Час". [6] 

29 квітня більшість українських газет надрукували три 

рядки тексту - внизу третьої смуги, поряд з результатами 

футбольних матчів і повідомленнями про "велогонки світу", 

яка повинна була стартувати в Києві 6 травня. 

Повідомлення складалося з шести речень: "Від Ради 

Міністрів СРСР. На Чорнобильській атомній електростанції 

сталася аварія. Пошкоджено один з атомних реакторів. 

Вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. 

Постраждалим надається допомога. Створено урядову 

комісію". [6] 

Це оголошення зробили фактично під тиском 

міжнародного співтовариства, у відповідь на вимогу до СРСР 

пояснити підвищення рівня радіації на території інших країн. 

На перші сторінки повідомлення про аварію на ЧАЕС 

потрапляють тільки після першотравневих свят. Наприклад, є 

повідомлення про відвідування ЧАЕС першими особами - 
державною комісією на чолі з головою Ради міністрів СРСР 

Миколою Рижковим. У пресі з'являються сюжети про «суворі 

будні ліквідаторів аварії». Деякі видання дозволяють собі 

зазначити, що не тільки «сотні енергетиків продовжують нести 

свою вахту» на АЕС, але і, наприклад, бухгалтери, які вчасно 

видають ліквідаторам зарплату. [6] 
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Зі статті "Про те, що відбувається на Чорнобильській 

АЕС. У Прес-центрі МЗС СРСР" в "Радянській Україні" від 7 

травня можна дізнатися про візит на Україну глави МАГАТЕ 

Ханса Блікса, про те, які питання цікавили іноземних 

журналістів. [6] 

Згадувалося також про те, що «бурхливий прогрес науки 

і техніки приносить людству не тільки блага», «що не ми перші 

постраждали від аварії на атомній станції, подібні випадки були 

зафіксовані і в інших країнах» і «небувальщина навколо 

Чорнобильської аварії засмічує інформаційний простір» , а 

"історія виходить від одного центру – США». 

У той час, коли на сторінках «Вечірнього Києва» писали, 

що «у місті Києві немає передумов для того, щоб робити які-

небудь особливі заходи, бажання деяких жінок перервати свою 

вагітність викликає подив, а підстав відмовлятися від вживання 

малини, полуниці, чорниці зовсім немає». Західна ж преса у 

травні активно обговорювала повідомлення про тисячі 

загиблих, вибуху двох блоків АЕС, відсутності систем захисту 

реакторів. [6] 

Газети і журнали друкували прогнози про смерть в 

найближчому майбутньому половини населення міста 

Прип'яті, загибелі всіх малих міст і сіл України та Білорусії, 

поступове вимирання Києва. 

Тож, можна зробити висновок, що дані, надані 

радянськими ЗМІ після вибуху реактора на Чорнобильській 

електростанції підривали довіру громадян, у ЗМІ постійно 

панували суперечки та метушня, що призвели до наданнями 

пресою недостовірної інформації, заснованої на здогадках та 
припущеннях. У цей час західні ЗМІ діяли більш злагоджено та 

чітко, але страждали від нестачі інформації, що вилилося у 

поширення ними не тільки достовірних даних, а й слухів. 

Екожурналістіка відрізняється від інших напрямків 

журналістики способом подачі інформації. Тонкість полягає в 

тому, що матеріал не повинен надаватися в надмірно емоційній 

формі, оскільки це може налякати читача. 
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З іншого боку, виключно інформаційний підхід також не 

доречний, адже в такому випадку не вдасться «достукатися» до 

читача. Журналісту-екологу необхідно знайти цю тонку грань, 

коли журналістський матеріал викликає достатній емоційний 

відгук, але водночас не залякує читача. 

Підсумовуючи, можна наголосити на тому, що засоби 

масової інформації відіграють важливу роль в поширенні 

екологічних знань серед населення і висвітленні екологічних 

криз і катастроф сучасності. Журналістика займає провідне 

місце у формуванні екологічного світогляду широкої читацької 

та глядацької аудиторії. ЗМІ повинні не тільки оперативно 

реагувати на події, а й докладати всіх зусиль для того, щоб 

інформація про екологічні проблеми навколишнього 

середовища подавалась у повному обсязі та була достовірною 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДИ СЛОВА В СУЧАСНІЙ 

ЖУРНАЛІСТИЦІ 

 
Метою статті є дослідження наслідків та причин 

порушення свободи слова в професійній діяльності сучасних 

журналістів. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що більшість 

інформації люди отримують саме від журналістів. У наш час 

журналістам як представникам «четвертої влади» суспільство 

довіряє найбільше. Однією з найважливіших вимог до роботи 

журналіста є достовірність поданої інформації. Зважаючи на 

це, представник цієї професії не має права подавати нечесну 

інформацію і повинен об’єктивно донести суспільству 

найважливіші події країни та світу. Свобода слова може й 

нашкодити діяльності журналіста, адже його принциповість 

може  подобатися не всім. Він повинен бути обізнаним у своїй 

діяльності, передбачати наслідки подання конкретних фактів та 
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думок. Тому проблема свободи слова в сучасній журналістиці 

є досить актуальною. 

За словами Наталки Седлецької, «свобода преси – це 

коли всі сторони суспільного договору усвідомлюють та 

захищають прописну істину: журналістика служить всьому 

суспільству, а не конкретній владі. Особливо це актуально 

зараз, в умовах зовнішньої агресії, коли цинічно 

прикриваючись патріотичними гаслами, українська влада та її 

окремі представники застосовують адміністративні та навіть 

силові заходи для приборкання незалежного голосу вільної 

преси» [3]. Свобода слова в аспекті журналістської діяльності 

завжди є, була і буде актуальною проблемою. Навколо неї 

точиться безліч думок та запитань: наскільки демократичним є 

ставлення влади до свободи подання інформації в ЗМІ, чи існує 

та неписана «цензура», яка не дозволяє суспільству знати всю 

правду про певні події тощо.  Різноманітні дослідження 

доводять, що свобода слова в сучасній журналістській 

діяльності тим чи іншим чином обмежується так званими 

неписаними законами [4]. 

Сьогодні журналісти мають право вільно спілкуватися і 

висловлюватися через медіа. Це явище має назву свобода преси 

чи свобода засобів масової інформації. 

Наталка Седлецька вважає: «Свобода преси не 

передбачає служіння ані власникам медіа, ані конкретним 

політично-олігархічним колам. А саме таким, на жаль, сьогодні 

є медіаландшафт в Україні, за незначними винятками. Це 

спотворює картину сьогодення, олігархічні ЗМІ несуть суттєву 

частину відповідальності за те, що українці по колу обирають 
старосистемних політиків» [3]. 

У наш час журналістська «свобода слова» часом нагадує 

цензуру СРСР, яка приховувалась за невинною назвою 

«Державний комітет з охорони державних таємниць у пресі». 

Тоді жоден засіб поширення суспільно значущої інформації не 

міг вийти без санкцій на те зазначеного комітету. Так і зараз, 

офіційних документів, що підтверджують наявність цензури, 
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не існує, але вільне подання інформації може зашкодити навіть 

життю журналіста. Сьогодні, на жаль, ЗМІ часто подають 

неправдиву інформацію, так звану «джинсу», яка зазвичай йде 

на користь тій чи іншій людині, політичній партії, організації 

тощо. До прикладу, у 2018 році з телеканалів звільнилися сотні 

українських журналістів на знак протесту проти цензури, яка за 

законом є забороненою в Україні. Це є однією з найголовніших 

проблем в сучасній журналістиці. 

Крім спроб перешкоджанню діяльності ЗМІ з боку 

владних структур, відомі випадки вчинення протидії 

принциповим журналістам звичайними громадянами. За 

даними ІМО, у 2020 році було зафіксовано 229 випадків 

порушень свободи слова. З них 171 випадок стосувався 

діяльності журналістів [2].  

Основними категоріями порушень свободи слова в 

Україні у 2020 році були: 

- перешкоджання законній журналістській діяльності – 

125 випадків; 

- доступ до інформації – 22; 

- побиття – 20; 

- погрози – 19; 

- юридичний тиск – 19 [2]. 

Фізична агресія припала на 74% випадків [2]. 

Працівникам ЗМІ ламали техніку, нападали під час прямих 

ефірів, погрожували, завдавали тілесних ушкоджень, 

підпалювали машини тощо.  

 Отже, випадків порушення свободи слова в сучасній 

журналістиці є безліч. Причини та наслідки вільного 
висловлення думок також можуть бути різноманітними. 

Головною проблемою масмедійного суспільства є нерозуміння 

глобальності питання та, в деяких випадках, неможливість 

протидіяти незаконному перешкоджанню професійній 

діяльності ЗМІ. 
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Нині журналістика – це стрімко розвинена галузь 

людської діяльності, яка трансформується в цифровий світ і є 

конкурентною на ринку праці. Для свого виживання ЗМІ 

удосконалюють не лише технології, а й методи поширення 
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інформації, так створюються нові платформи та розвиваються 

блоги для оперативного поширення інформації.  

На сьогодні постає питання сприйняття блогінгу я 

журналістської діяльності, проблемою якого є суб’єктивна 

думка автора, однак безліч можливостей для оперативної 

подачі інформації, що є універсальним способом поширення 

текстових та медіаматеріалів. Доречним було б визнання цього 

способу інформування як новітнього методу журналістики. 

У наш час питанню блогосфери приділяється мало уваги. 

Ми дослідили роботи науковців Гвоздєва В., Кузнецової О., 

Мудрої І. та Панасенко А., які розглядали блогінг та його 

виявлення умовах глобалізації.  

У свою чергу новизна нашого дослідження полягає в 

доведенні універсальності блогу у новітнього засобу масової 

інформації та комунікації. Адже блог – це можливість 

розміщення не лише візуальних матеріалів, а й ведення ефірів з 

місця подій без під в’язування їх до графіку ЗМІ. А також 

жоден із науковців не сформулював чіткого визначення блога. 

Отже, завданням дослідження є визначення блога, 

висвітлення основних аспектів блогосфери, нових 

можливостей та переваг над традиційною журналістикою, 

доведення значущості блогу в журналістській діяльності.  

Блог – це новий вияв подачі матеріалів та інформації в 

соціальних мережах та на платформі Інтернет. Метою блогера 

є привернення уваги до блога та збільшення аудиторії шляхом 

подачі ексклюзивних матеріалів. Нерідко блогерами стають не 

тільки журналісти, однак в журналістській діяльність блог – це 

самовираження автора та можливість вільно висловлювали свої 
погляди. Так, журналіст привертає до себе увагу та стає 

упізнаваним. А також блог дає можливість не лише 

контролювати ситуацію в країні, а й самих ЗМІ за рахунок своєї 

свободи слова. 

Основною моделлю блогосфери є комунікація, іншакше 

кажучи, – постійний інтерактивний зв‘язок з читачем завдяки 

коментарям. Це можливість не лише для формування контенту 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

416 

 

за рахунок дослідження інтересів, а й шлях до знаходження 

нової інформації. Публікація матеріалу має чіпляти читача чи 

глядача. Аудиторія блогу залежить від гостроти питань, 

розглянутих автором. Нерідко комунікація може відбуватися 

водночас з великою кількістю людей. Чим активніше 

обговорення, тим більше шансів, що ці люди ще повернуться 

до матеріалів автора. Блог – це можливість висвітлити події під 

різним кутом та різними методами журналістики: сюжети, 

звіти, опитування, інфографіки тощо. Автор сам обирає аспект 

події, яки може детально дослідити у своєму матеріалі. Отже, у 

цьому і унікальність блогу: набагато важливішим за 

висвітлення події є вивчення деталей, причин, розслідування 

певних фактів.  

Ще одним моментом тримання аудиторії є суб’єктивне 

бачення ситуації. У цьому випадку вразливість матеріалу 

залежить від автора та професійності самого журналіста. Важкі 

питання потребують гострих відповідей та коментарів. Блог дає 

свободу для вираження власних поглядів. Останнім часом, коли 

більшість людей не довіряють традиційним ЗМІ, це фактор 

збільшує читачів на блогах.  

Перевагою блогу над традиційними ЗМІ є і його 

мобільність. Вихід в ефір та публікація матеріалів з будь-якого 

куточку світу, де тільки є Інтернет. А так як блог належить 

тільки автору, частота виходів до ефірів та час залежить тільки 

від самого блогера. Звичайно, тут вступає маркетинг та PR-

сфера, адже задля просування блогу має бути певний план 

ведення блогу.  

Отже, блог це універсальний та мобільний засіб масової 
інформації, що дає змогу автору вільно без контролю редакцій 

висвітлювати власну точку зору на події та факти, а також не 

залежить від місця та часу. 
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УКРАЇНСЬКІ ДРУКОВАНІ ЖУРНАЛИ  

У СЕГМЕНТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ 

ПЕРІОДИКИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 
Актуальність нинішнього дослідження журнальної 

туристичної періодики в Україні обмовлена піднесенням цього 

напряму у вітчизняному медіапросторі і зростанням його ролі в 

популяризації туристичних подорожей рідною країною внаслідок 

впливу карантинних обмежень. Мета дослідження – окреслити 
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сучасний стан друкованих журнальних туристичних видань, 

визначити їх значущість в українському медіапросторі за нових 

умов, викликаних пандемією. 

На сьогодні туристичний медіаринок представляє собою 

складний та розгалужений механізм, який поєднує в собі декілька 

ланок. По-перше, це спеціалізовані туристичні видання, власне 

українські або з представництвами в Україні. Вони належать до 

сфер як журналістики, так і туристичного бізнесу, мають 

постійних партнерів серед авіаліній, готельних комплексів, 

ресторанів тощо. Вони є високобюджетними, глянцевими 

виданнями, з кореспондентами по всьому світові. Лідерами 

пресового туристичного медіаринку в Україні є журнали: 

“Міжнародний туризм”, “Мандри. Навігатор”,  “Путешественник” 

та ін. 

В умовах карантинних обмежень особливої актуальності 

набуває те, що внутрішній туризм є не лише культурною 

потребою, а й важливим економічним чинником розвитку. Зараз 

відбувається ситуативний підйом внутрішнього туризму, адже на 

тлі пандемії майже всі країни є закритими для українських 

туристів. Змінився і формат відпочинку: відтепер  

подорожувальники вимушено віддають перевагу 

індивідуальному, родинному відпочинку на природі, екотуризму 

тощо [1]. 

Духовно-моральна й виховна цінність таких подорожей 

усередині своєї країни полягає в тому, що мандруючи далекими і 

близькими дорогами, ми пізнаємо красу рідної природи, 

знайомимося з її багатствами, історичними і культурними 

пам’ятками. Як зазначає у книзі «Спортивно-оздоровчий туризм» 
О. Ю. Дмитрук, “під час подорожей туристи знайомляться з 

природою, культурою, історією країни. Подорожі дають їх 

учасникам фізичне і моральне  задоволення,  сприяють  їх  

духовному  збагаченню” [2: 6]. У моменті захоплення туристом 

величчю, прекрасним у природі та в людях відбувається 

пробудження духовного сенсу життя, реалізується естетична 

функція туризму. 
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Одним із факторів, які мотивують сучасну людину до 

початку подорожі є бажання пізнати інші сторони життя, зазнати 

нових вражень. Саме цьому сприяють туристичні медіа. Зокрема, 

тревел-журнали використовують багатий матеріал з історико-

культурних ресурсів України. Адже Україна з її вигідним 

географічним положенням у центрі Європи і багатим туристсько-

рекреаційним потенціалом може і повинна увійти до числа 

найбільш розвинених туристичних держав світу [3]. 

Найвизначніші історико-культурні пам’ятки, про які 

постійно розповідають тревел-журналісти, знаходяться в 

Автономній Республіці Крим, у Києві, Львові, Одесі, Чернігові, 

Кам’янці-Подільському та ін. містах. Велика кількість пам’яток 

археології зосереджена в південній частині України. Цікавими для 

туристів є розкопки античних міст Північного Причорномор’я – 

Тіри, Ольвії, Херсонеса, Пантікапею, а також археологічні музеї в 

Одесі, Керчі та Києві [3]. 

Прикладом успішно функціонуючого протягом багатьох 

років туристичного медіапроекту є “Міжнародний туризм” – 

журнал про мандрівки та відпочинок. Видається в Україні з 1992 

року, видавцем та засновником є ТОВ “Міжнародний туризм”. 

Періодичність виходу – 6 разів на рік, головний редактор – 

Олександр Горобець. Журнал легко та доступно розповідає про 

заморські та вітчизняні цікавини, природні та рукотворні чудеса 

планети, знайомить із відомими мандрівниками й митцями. 

Редакція також представляє провідні торгові марки, 

публікує матеріали про автоподорожі, спорт, здоров’я, товари для 

відпочинку та комфорту, пропонує сотні варіантів відпочинку. 

Має сталий штат журналістів (Іван Дудкін, Андрій Пирогов, Євген 
Будько та інші), а також мережу позаштатних кореспондентів. У 

рубриках журналу подаються різні жанри туристичної преси – 

“Тур-новини” – замітки, “Цвіт по світу” – нариси, “З усіх усюд” – 

репортажі. Досить оригінальною також є назва змісту – 

“Мандрівка сторінками”. Матеріали (і текстові, й ілюстративні)  

вирізняються  високою  якістю. 
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Журнал «Міжнародний туризм» отримував різні нагороди. 

Так, 1998 року він був визнаний найкращим туристичним 

виданням України [4: 36]. У 2000 та у 2002 роках журнал 

підтвердив це звання, здобувши гран-прі Всеукраїнської 

професійної туристичної програми «Кришталевий лелека». У 

лютому 2004 року та в березні 2006 року «Міжнародний туризм» 

отримав гран-прі престижного журналістського конкурсу «Золоте 

перо» як найкраще туристичне періодичне видання України. 

Журнал «Мандри. Навігатор» визнано найкращим 

спеціалізованим туристичним виданням України в 2005 та 2006 

роках [5]. 

Одним із найстаріших українських туристичних журналів є 

київський “Путешественник”. Видається раз на місяць, 

розповсюджується безкоштовно. Це рекламно-інформаційне 

видання, яке не являє значного інтересу для дослідників 

журналістської творчості, тому що майже не містить вагомих 

журналістських матеріалів, однак його функціонування у 

заданому форматі також є досить успішним. Крім нього, сегмент 

рекламно-інформаційних видань туристичних послуг на 

медійному ринку України наповнюють: “TRAVEL” (містить дещо 

менше реклами, але його матеріали не вирізняються 

оригінальністю), “Едем в отпуск” та ін. 

Отже, в нинішніх умовах пандемії друкована журнальна 

тревел-періодика є вагомим чинником мотивації людини до 

подорожей Україною та пізнання рідного краю. Зараз, як ніколи, 

стрімко зросла роль тревел-журналів у популяризації 

внутрішнього туризму, який має отримати відчутний поштовх до 

розвитку. 
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АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ: ВІД ЗАДУМУ ДО ВИХОДУ НА ЕКРАН 

 
Людина - істота соціальна, і вона завжди прагне 

пізнавати щось нове. Якщо раніше людство могло 

задовольнити свої інформаційні потреби лише за допомогою 

текстових джерел або ж чуток, то в наш час є велика кількість 

альтернативних джерел, таких як: радіо, телебачення та 

Інтернет. 

Завдяки телебаченню передається не тільки вербальна  чи 

аудіальна інформація, а й зображення. Саме тому одним з 

головних завдань тележурналіста є органічне поєднання цих 
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складників, але для того, щоб проєкт був вдалим, цього замало. 

Оскільки прибуток телеканалу напряму залежить від кількості 

переглядів, редакційні колективи каналів роблять все для того, 

щоб їхні проєкти (передачі) були цікавими й корисними для 

масової аудиторії.  

З усіх видів ЗМІ телебачення найбільше впливає на 

світогляд людини, її суспільно-політичну позицію, поведінку 

та рівень культури. Тому у будь-якої програми є свій 

авторський склад на чолі з головним редактором, завданнями 

якого є задум програми, написання сценарію та керування 

зйомками. Тож тема створення телевізійної програми дуже 

актуальна, особливо в наш час. 

Цю тему в своїх працях розглядали: Вартанов А., Гоян В., 

Зирін О., Кузнецов Г., Десятник Г. О., Фрумкін Г. М., Курінна Г. 

В. та інші. 

Для того. щоб створити справді вдалу програму, яка буде 

не тільки цікавою, а ще й корисною для глядачів, треба 

розуміти весь процес її створення, який неодмінно пройде такі 

етапи:  

1) визначення теми програми (в залежності від 

аудиторії, на яку вона буде зорієнтована); 

2) формування задуму; 

3) аналіз і підбір інформації; 

4) підбір можливих героїв та локацій для зйомок; 

5) написання орієнтовного плану сценарію; 

6) розрахунок фінансового складника; 

7) написання сценарію програми з детальним 

описом героїв, локацій для зйомок, врахуванням вказівок для 

операторів та монтажерів; 

8) врахування морального та правового аспектів; 

9) зйомки програми на певних локаціях та з 

певними людьми; 

10) монтаж; 

11) попередній перегляд програми та усунення 

недоліків; 
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12) фінальний перегляд програми перед її випуском 

в ефір; 

13) анонс програми; 

14) вихід на екран. 

Отже, для того щоб досягти успіху у створенні 

телевізійної програми, треба розуміти весь процес від задуму 

до виходу на екран. 
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 РОЛЬ  ЖУРНАЛЬНОЇ  РОЗВАЖАЛЬНО-

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЕРІОДИКИ  У  РОЗВИТКУ  ТА 

ФОРМУВАННІ  ОСОБИСТОСТІ  ПІДЛІТКІВ 

 
Засоби масової інформації займають важливе місце у 

процесі формування суспільного розвитку та життєдіяльності 

людини. Цей вплив значно посилюється завдяки глобалізації та 

формуванню інформаційного типу суспільства. За допомогою 

мас-медіа, пише В. Іванов, «здійснюється потужний соціальний  

(ідеологічний, політичний, культурний) вплив на людей. 

Масова комунікація впливає як на усвідомлення особистістю 

самої себе і свого місця в соціумі, так і на самопізнання та 

самоспостереження соціуму. Окрім того, масова комунікація 

формує  норми та стверджує стереотипи поведінкових реакцій 

у міжособистісному і міжгруповому спілкуванні» [1: 92]. А 

німецькі дослідники З. Вайшенберг, Г. Кляйнштойбер та Б. 

Пьорксен зауважують, що останнім часом мас-медіа все 

частіше «вдаються до тиражування розважальних програм, 

особливо чітко це видно на прикладі бульварної преси та 

комерційних радіостанцій» [2: 334]. 

Тож дослідження інформаційних можливостей сучасних 

ЗМІ в плані впливу на розвиток та формування особистості 

підлітків є актуальним насамперед з практичного погляду. 

Значення  впливу  ЗМІ  на  розвиток  особистості  

вивчали:   Т. Дубініна,  М.  Іванов,  Н.  Череповська,  В.  Терін, 

Т. Євтухова,  Н. Луман. 
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Мета дослідження – визначити роль розважально-

інформаційної періодики у розвитку особистості підлітків.  

Досліджуючи контент розважально-інформаційної 

журналістики, можна стверджувати, що окремі ЗМІ є 

джерелами як позитивного, так і негативного впливу на 

підлітків. 

Зокрема, журнальна періодика дозволяє молоді бути 

поінформованою в найрезонансніших подіях, що трапляються 

в суспільстві. Проте, на противагу цьому, журналістика також 

допомагає розслабитись, знімає напругу, дозволяє всебічно 

розвиватись, підвищує культурний рівень.  

Схематично всю інформацію, яку продукують засоби 

масового впливу, В. Здоровега поділив на шість груп: офіційну, 

подієву, науково-просвітницьку, ділову, естетично-

розважальну, власне публіцистику, – і зробив висновок: «по-

перше, естетично-розважальна інформація переважає всі 

потоки інформації на радіо і телебаченні, є домінуючою в 

окремих програмах, а по-друге, саме розважальна інформація 

має найбільшу аудиторію» [3: 23]. 

Основним призначенням мас-медіа є популяризація 

людських цінностей та соціальних інститутів у єдності з 

соціумом. Як пише Л. Землянова, «контроль за навколишнім 

середовищем та попередження суспільства про небезпеку його 

руйнування, кореляція елементів суспільства і середовища, а 

також збереження і передача соціально-культурної спадщини» 

є  трьома основними функціями масової комунікації у 

суспільстві  [4: 215].  Отже,  важливість  мас-медіа  

визначається  їх соціалізуючою функцією. Таким чином, 
особливості поведінки в суспільстві, стереотипи, цінності 

людина усвідомлює в процесі комунікації, де медіа все більше 

перебирають на себе цю роль [5: 50]. 

Інтерес до журналів чи інших матеріалів друкованих ЗМІ 

діти починають виявляти ще з ранніх літ. Тож тут важлива 

якість та кількість інформації, яка знаходиться на сторінках 

періодики. Інформація друкованих ЗМІ повинна в першу чергу 
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задовольняти всі потреби молодої аудиторії, але вона також має 

виховувати молодь: формувати певні загальнолюдські 

цінності, мораль, початковий рівень культури. Отже, друковані 

видання повинні містити матеріали на такі теми, як виховання 

молоді та розвиток духовності особистості [6: 77]. 

Серед української періодики існує чимало молодіжних 

журналів, що користуються неабиякою популярністю у 

підлітків. Індивід, який знайомиться з власним «Я», 

здебільшого надає перевагу тим матеріалам. що висвітлюють 

життя однолітків. Саме на цьому часто і ґрунтуються редактори 

різних молодіжних видань. Тематика таких журналів,як 

правило, не вирізняється особливою пізнавальністю. Їх основні 

рубрики: музика, мода, новини шоу-бізнесу, секс, гороскоп, 

тести, анекдоти [7: 44].  

Такі видання не мають за мету розширити рівень 

пізнання   підлітків, підняти планку читання. Кількість 

підлітків, охочих до читання, в останні роки суттєво знизилась. 

Якість подання інформації для молодшого покоління також 

деградує. 

Однією з негативних сторін впливу можна вважати 

широке розповсюдження різної інформації сумнівного змісту 

на сторінках  підліткових видань. Доросла людина може 

відрізнити правду від фейкової інформації, але діти буквально 

сприймають текст як правдиву інформацію, оскільки вона є 

надрукованою на шпальтах журналу. Інформацію, яка 

опублікована, підлітки не перевіряють та піддаються певному 

впливу [6: 78]. Надмірне пропагування культу насильства, 

наочна демонстрація сексуальних контактів, аморальних 
моделей поведінки детермінують емоційну неврівноваженість, 

агресивність, напруженість у поведінці підлітків. Створюючи 

особливий інформаційний простір, видання формують 

соціальні, моральні, естетичні цінності та інтереси особистості 

й часто стають вадливим фактором впливу на свідомість, 

світоглядні позиції підліткової аудиторії.   
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Отже, розглянувши роль журнальної розважально-

інформаційної періодики у розвитку та формуванні особистості 

підлітків, можна дійти висновку, що молодь піддається 

значному впливу. Під впливом періодики можуть виникати як 

позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних наслідків 

можна віднести інформування та просвітництво, заохочення до 

читання, формування норм поведінки та цінностей, реалізацію 

у суспільстві. До негативних наслідків впливу можна віднести 

маніпулювання та популяризацію завідомо неправдивої 

інформації, поширення матеріалів, які можуть нести 

насильницький характер, появу агресивності тощо. 
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СВОБОДА СЛОВА ЯК ВИКЛИК ДЛЯ 

СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА 
 На сьогодні масмедіа відіграють ключову роль у 

формуванні інформаційного простору. З бурхливим розвитком 

ЗМІ постає питання про регулювання відносин між 

соціальними інститутами з метою захисту та надання права 

журналістам на вільне вираження поглядів. Саме в цьому 

полягає актуальність теми дослідження.  

Метою роботи є встановлення перешкод, що обмежують 

свободу слова в сучасних медіа.  

Свобода слова є головною цінністю для засобів масової 

інформації. Мас-медіа прагнуть, щоб суспільство та органи 

державної влади сприяли, а не перешкоджали їх діяльності. За 

статтею 34 Конституції України, «Кожен має право вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір» [1, С.5]. 

Тобто існує «де-юре», але іноді відсутнє «де-факто».  

Слід згадати  про блокування телеканалів «112 Україна», 

«NewsOne» та «ZIK». Рада національної безпеки і оборони 

України  прийняла рішення застосувати необхідні санкції з 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

429 

 

метою припинення фінансування з боку тимчасово окупованої 

території та держави-агресора. Чи вважається це наступом на 

свободу слова?   

З одного боку, існує думка, що влада контролює та 

стримує дії журналістів, відбувається імітація свободи слова. 

Згодом це може негативно вплинути на розвиток ЗМІ. 

Втручання держави в медіасферу повинно бути мінімальним. 

Пропаганда має певне значення, бо саме вона формує 

громадську думку. Блокування каналів призводить до 

інформаційного вакууму,  до появи чуток з приводу суспільно 

важливої теми. Телеканали не мають права вільно працювати, 

сприяти соціальному прогресові.   

З другого боку,  важливо усвідомлювати, що діяльність 

влади задля забезпечення безпеки країни не є обмеженням 

свободи мас-медіа. Усі дії є поштовхом до захисту та підтримки 

цього усвідомленого процесу. На нашу думку, журналістам 

телеканалів слід зрозуміти, яку роль вони відіграють в перебігу 

подій. Якщо діяльність журналістів сприяє пропаганді ідей 

сусідньої країни-агресора, то йдеться не про порушення 

свободи слова, а про безпеку держави Україна в умовах 

інформаційної війни з боку недружньої країни. І тому цілком 

зрозуміло, чому влада України заблокувала діяльність 

телеканалів, що займалися відвертим інформаційним 

тероризмом.  

У цьому питанні свобода слова не повинна суперечити 

безпеці держави. Головним є припинення дезінформування 

суспільства та можливість ЗМІ працювати, не завдаючи 

інформаційної шкоди державі, яка надає можливість  
проводити медіадіяльність на власній території [2].  

За останні роки в світі зростає фізична агресія, тиск на 

журналістів. Жорстокі образи та напади на працівників       

медіасфери створюють для професіоналів своєї справи багато 

перешкод на шляху до об’єктивного висвітлення цілісної 

картини події. Прикладом слугують вбивства 13 співробітників 

ЗМІ в Мексиці в 2020 році.  Міжнародна федерація журналістів 
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визначила, що Мексика є найнебезпечнішою країною. Крім 

того, зафіксовані випадки вбивств журналістів у Пакистані, 

Афганістані, Індії, Іраку, Нігерії. Безсумнівно, правда межує з 

поняттям свободи слова, тому не повинна коштувати життя [3]. 

Отже, отримані результати дослідження свідчать про те, 

що стан свободи слова в Україні та світі є не надто 

оптимістичним. Особливо потрібно посилити кримінальну 

відповідальність за посягання на життя журналістів та сприяти 

проведенню дієвих розслідувань злочинів, які пов’язані з 

обмеженням  права вільно висловлювати думки. Тим часом 

завжди повинен зберігатися баланс між національною 

безпекою та свободою. Наразі робота в мас-медіа вважається 

викликом для кожної особистості.  Існують багато перешкод на 

шляху до розвитку ЗМІ: значний контроль журналістської 

діяльності, недостатній захист сучасних засобів масової 

інформації з боку органів державної влади. Але врегулювання 

відносин між соціальними інститутами допоможе вирішити 

питання та забезпечити права журналістам бути вільними у 

власних судженнях [4, С.99]. 
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ПРОФІЛЬ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ, ЯК ЗАСІБ 

КОМУНІКАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА З ВИБОРЦЯМИ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

В умовах сьогодення, одним з основних засобів 

комунікації в сучасному світі стали соціальні мережі. Від 

початку пандемії COVID-19 більшість людей працюють, 

навчаються вдома, дотримуються соціального дистанціювання 

або перебувають на домашньому карантині. Раптове 

обмеження живого спілкування вивело важливість соціальних 

медіа на перший план.  

Українські політики також не залишились осторонь, тому 

дослідження їх поведінки в соціальних мережах є актуальним. 

На прикладі парламентських виборів в Україні ми побачили, 

що політичні гравці не тільки не знехтували соціальними 

мережами в боротьбі за політичну перемогу, а ще й на постійній 

основі зробили даний канал комунікації одним з основних 

методів підтримки діалогу з громадою.  

Нині з майже восьмимільярдного населення планети 

соцмережі використовують 4,2 мільярда людей — більш як 

половина. За даними щорічного звіту Global Digital 2021, за 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/709018.html
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останнє десятиліття кількість прихильників соціальних медіа 

потроїлась, а за останній рік зросла приблизно на 13%, зокрема 

через пандемію [1].  

Завдяки знаходженню великої кількості людей в одному 

середовищі, можна вважати соціальні мережі одним з найбільш 

зручних майданчиків для просування своїх інтересів. 

Особливо, це стосується сфери політичної, де головна мета 

суб'єктів комунікації –  отримання влади.   

У більшості розвинених країн політики для своїх 

«робочих» комунікацій вибирають «Twitter». В Україні все не 

так: Facebook дісталася левова частка уваги політиків і топ-

чиновників. Тут акаунти президента, прем'єра, генпрокурора, 

глави РНБОУ, всіх міністрів, більшості депутатів і кожного 

біль-менш відомого опозиційного політика [2]. І більшість 

акаунтів і офіційних сторінок дуже активні. Посадовці 

публікують на них дані про останні зустрічі, прийняті 

законопроекти, діляться з підписниками майбутніми планами 

та історіями з особистого життя. Найбільш популярними є 

акаунти П.Порошенко (більше 2 млн. підписників), 

В.Зеленського (більш 1 млн.) та ін. 

Концентрація і активність політиків у «Facebook» можна 

пояснити: вони там, де їх електорат. «Facebook» — 

найпопулярніша соціальна мережа в країні: у вересні нею 

скористалося 9 млн українців. Аудиторія соціальної мережі 

«Facebook» в Україні містить політично активних, 

інтелігентних людей різного віку з досить високим рівнем 

достатку. І згідно з даними дослідження Internews-USAID, 47% 

наших співвітчизників використовують Facebook для 

отримання новин [3]. Політики з перемінним успіхом цим 

користуються. 

Головною перевагою присутності політиків в соціальних 

мережах можна вважати наявність такого унікального 

симбіозу, як просування власної політичної фігури або партії та 
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можливість продемонструвати людяність, щось спільне зі 

своїми виборцями.  І соціальні мережі — одні з головних 

помічників в цьому, які допомагають «оживити» людину, тобто 

створити у виборців відчуття не офіційної особи, а «свого 

хлопця». Успіх політичного аккаунта у «Facebook» 

проявляється у відкритості лідера партії до мас, публічності 

політичного блоку і двосторонньому спілкуванні діячів з 

народом.  

Соціальні мережі — це не просто сторінка прес-служби, 

тут важлива особиста участь політика. Екс-президент України 

П.Порошенко, голова партії «Батьківщина» Ю.Тимошенко, мер 

м.Львова А.Садовий та інші політики, яких вважають 

«топовими», поки обходяться сторінками, які ведуть прес-

служби [4]. Особистого контенту мало. Наразі ставлення 

деяких українських політиків до соцмереж є застарілим та 

неоднозначним. Багато з них мають «Facebook-акаунти», але 

більшість передає ведення сторінки співробітникам прес-

служб, через що вона нагадує звіт про виконану роботу. У 

депутатських акаунтах, за рідким виключенням, також часто 

мало особистісної складової, що не привертає увагу до їх 

сторінок. Багато прихильників отримують ті політики, які 

також беруть участь у веденні своєї сторінки, часто 

розміщують інформацію особистого характеру, коментують 

політичні події та влаштовують дискусії. 

Іноді чиновники розміщують інформацію, яка тільки 

шкодить іміджу влади. Але все ж більшість публікують дані, 

які сприяють підвищенню довіри суспільства до влади і 

«зближення» законодавців з народом. Парламентарії 

розповідають про свою роботу, коментують законодавчі 

ініціативи, реагують на запити громадян. 

Збільшення кількості цільової аудиторії в соціальних 

мережах та їх розвиток підчас пандемії у 2020-2021 роках, 

зумовив виникнення нових трендів у веденні сторінок 
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політиків. Наприклад, чинний мер м.Києва В.Кличко 

використовує інструмент live-трансляцій, що дозволяє 

підписникам дізнаватися про головні події міста тут і зараз. А 

мер Трускавця А.Кульчицький веде блог прямо на своїй 

сторінці, створює та публікує різноманітні відео з динамічним 

монтажем та цікаві фотозвіти. Особистих фото небагато, але 

вони також присутні.  

Потрібно відзначити, що для ефективного SMM (Social 

media marketing), сутність якого полягає у процесі залучення 

трафіку або уваги до певного бренду через соціальні 

платформи, є якісний контент, тобто власне наповнення, зміст 

сторінки в соціальних мережах. Професійно підготовлений 

матеріал викликає довіру користувачів, а це, у свою чергу, 

сприятиме поширенню даної інформації серед усіх членів 

співтовариства [5].  

Використання інструменту соціальних мереж в 

просуванні політика має ряд переваг. По-перше, завдяки їм 

можливо охопити величезний масив людей. По-друге, цей 

метод відносно недорогий. По-третє, соціальні мережі 

дозволяють отримати миттєвий зворотний зв'язок. По-четверте, 

вони, завдяки, в тому числі, і таргетованій рекламі, дозволяють 

працювати з конкретною аудиторією. 

Таким чином, на сьогоднішній день соціальні мережі є 

одним з найбільш привабливих методів для просування 

політичної фігури. На жаль не всі українські політики 

слідкують за трендами і це не можна не помітити, адже 

публікація «сухих» прес-релізів в профілі вже є застарілим 

методом комунікації. Вже недостатньо у XXI столітті 

публікувати на сторінці лише тексти. Для підвищення 

ефективності комунікації за допомогою соціальних мереж 

політикам слід більше зосередитись на інструментах 

просування, активно спілкуватися, підтримувати зв’язок зі 

своєю цільовою аудиторією, поширювати високоякісний 
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контент та стимулювати почуття спільності. Політичним 

діячам важливо зрозуміти, що саме соціальні мережі стають 

одним з головних політичних майданчиків, поряд з 

традиційними засобами масової інформації. 
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ЗНАЧЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО 

РЕЙТИНГУ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ 

 
21 століття стало часом, коли ЗМІ можна впевнено 

назвати 4 гілкою влади, деякі журналісти на повну відчули 

свободу слова, яку відстоюють навіть ціною власного життя. 

І, на жаль, це не лише слова, які додають експресивності та 

емоційності, а реальні факти, причиною яких стали громадські 

повстання та майдани. 

І тоді коли журналістське слово набирає такого 

значення немало важливим фактором їх роботи є рейтинг. 

«Лише якість справленого враження, тільки через 

глядача можна зрозуміти цінність передачі», – писав у I960 р. 

перший теоретик і критик телебачення В. Саппак. [1] 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, щоб 

показати як телерейтинг впливає на медіа. Сприяти цьому 

може аналіз відповідних джерел у сфері ЗМІ. 

Мета дослідження полягає в тому щоб дізнатися, що 

таке рейтинг, як його вимірювати та яке він має значення для 

журналіста.  

Найбільш детально це питання розглядала  Л.Н. 

Федотова, але її матеріали написані в 90х роках та базуються 

на вже застарілій інформації, а також дослідження проведено 

на прикладі російських ЗМІ. Тому новизна нашої статті 

полягає в розкритті теми на більш сучасних прикладах 

українських медіа. 

Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань: 
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− оглянути термінологію рейтингу та його специфіку. 

− визначити складові рейтингу. 

− окреслити його вплив на ЗМІ. 

Рейтингова система вимірювання аудиторії є важливим 

показником для журналістської діяльності. Це стосується 

будь-яких видів мас-медіа (друкованих, радіо тощо), а тим 

паче телевізійного. 

«Рейтинг — це система вимірів аудиторії. Рейтинги 

з’являються в результаті спеціальних досліджень. Вони 

базуються на соціологічних методах опитування громадян з 

використанням особливих технологій фіксації (анкет, 

електронних пристроїв).» За декілька десятиліть людство 

вигадало не один, а декілька способів кількісного та якісного 

визначення реальної телеаудиторії. [2] 

Телевізійна аудиторія складається з двох аспектів : 

охоплення − кількість глядачів, які переглядали матеріали 

програми хоча б одну хвилину; та, умовно названий, 

«середній час перегляду» − час, який глядач переглядав ту чи 

іншу програму. Виходячи з цього, можна сказати, що рейтинг 

– показник популярності, сприйняття глядачем, його 

зацікавленість матеріалом. 

Низький рейтинг – проблема номер один, для 

телевізійника, як журналіста, так і ведучого чи рекламника. 

Після виходу кожного матеріалу працівники медіа з 

хвилюванням знайомляться з рейтингом, адже він від імені 

глядача дає оцінку роботи колективу. Мізерні показники 

призводять до закриття проекту, а отже звільнення 

працівників та зниження їх статусу. 
Вимірами рейтингів в Україні з січня 2014 займається 

компанія Nielsen, раніше цим займалася компанія GfK.[3] 

Відомий редактор, кінокритик та соціолог засобів 

масової інформації Данило Дондурей зазначив, помилковим 

судженням є те, що високі рейтинги лише у матеріалів про 

скандали, вбивства, інтимне життя та інші жахливі історії. 

Здебільшого хороше охоплення мають, розважальні 
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програми, які приносять престиж телеканалам. Віртуозні, 

креативні ідеї зазвичай формуються в цій сфері. І, на жаль, 

набагато рідше у матеріалах про буденне життя, 

розслідування делем сьогодення, інформаційних випусках. [4] 

Зазвичай перше місце в рейтингах завжди займають 

новинні програми. Лідер серед них − програма «ТСН» на 1+1, 

"Факти" ICTV на і "Подробиці" на Інтері. Друге місце ділять 

між собою серіали та програми про зірок і криміналі. На 

третьому місці − гумористичні програми та ток-шоу. [5] 

Але, щоб спрогнозувати реакцію глядача на ту чи іншу 

інформацію, використовують не лише рейтинг, а й інші 

методи. Наприклад, вивчення аудиторії, її зовнішні прояви 

(оцінка, коментарі), на матеріал під час перегляду. Психологія 

та соціологія виділяють зони підвищеної та зниженої 

глядацької уваги. 

Отже, ми розуміємо, що журналістська робота, як і 

будь-яка, оцінюється аудиторією, що прочитала, переглянула 

та відреагувала на той чи інший матеріал. Адже це свідчить 

про хороший результат та професійність, тому що кому як не 

працівнику ЗМІ знати, як важко зацікавити громадськість. До 

того ж, не рідко від цих показників залежить не лише 

успішність, але й кар’єра. Без знань про практичні результати 

неможлива ніяка діяльність, зокрема і робота телевізійного 

журналіста. 
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ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
  

Періоди істотних суспільно-політичних зрушень у 

внутрішньому житті суспільств та системі міжнародних 

відносин завжди потребують наукового осмислення і 

визначення нових якісних характеристик. З початку ХХI ст. в 

ужиток увійшли поняття “сучасний політичний процес”, 

“сучасна міжнародна архітектура”, “сучасні геополітичні 

пріоритети” тощо. Закономірно, що їх аналіз передбачає, 

насамперед, визначення сутності поняття “сучасний” і його 

якісної відмінності від поняття “несучасний” у контексті 

світового політичного процесу, що зумовлений не просто 

зміною століть у часі, а якісною зміною всієї системи 

міжнародних відносин, яка збіглася зі зміною століть. 

Загальновизнаним є розуміння сучасного світового 

політичного процесу як періоду, що розпочався наприкінці 90-

х років ХХ ст., а історичними подіями, які визначили його 

початок, стали падіння берлінського муру, припинення дії 

https://studfile.net/preview/6389495/page:13/


СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

440 

 

Варшавського Договору, крах Радянського Союзу, що 

знаменували кінець “холодної війни” між глобальними 

соціально-політичними системами. [1]  

Сучасна система міжнародних відносин: 

Міжнародні відносини є системою міждержавних і 

недержавних взаємодій у глобальному, регіональному 

масштабі або на рівні двосторонніх відносин. Метою таких 

взаємодій визначено створення сприятливих умов для 

функціонування і розвитку суб’єктів взаємодії (суб’єктів 

міжнародних відносин). 

Суб’єктами міжнародних відносин є:  

− національні держави;  

− міжнародні урядові і неурядові (недержавні) 

організації;  

− транснаціональні корпорації;  

− релігійні об’єднання;  

− суспільно-політичні рухи. 

Жодна сучасна цивілізована держава не може 

відокремитися від інших країн і відсторонитися від 

міжнародних відносин. Україна також не є винятком і посідає 

в світовому співтоваристві і міжнародних зв'язках своє, нехай 

на сьогодні і скромне, місце. 

Найбільш тісні міжнародні стосунки Україна вибудовує 

у напрямку цивілізованої Західної Європи. У ХХІ столітті 

європейці перегорнули нову сторінку своєї історії. Якою буде 

Європа майбутнього? Континент, пронизаний протиріччями 

між двома-трьома "Європами", чи справді "Спільний 

Європейський Дім"? Яку роль в загальноєвропейському 

процесі буде відігравати Україна? Якими будуть взаємини 

України з Європейським Союзом у новому столітті? 

Авторитет країни на міжнародній арені залежить, 

головним чином, від результатів її зовнішньої політики. 

Виважена, прагматична, раціональна і далекоглядна зовнішня 

політика створює передумови для прискорення політичного, 

економічного і соціального розвитку країни. 
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"Багатовекторність" лежить в основі зовнішньої політики 

України, оскільки українська держава має інтереси і на Заході, 

і на Сході. 

Подвійне громадянство як загроза національній безпеці 

України. 

Проблема подвійного громадянства або ж подвійних 

паспортів є однією з найактуальніших загроз безпеки, 

суверенітету та територіальної цілісності України [2]. 

Подвійне громадянство – явище, що характеризується 

наявністю, окрім паспорта, відповідно, і громадянства України, 

а ще й громадянства іншої країни. В Україні ця проблема стала 

особливо актуальною за останні кілька років. Так жителі 

Закарпаття часто володіють паспортами Угорщини та Румунії, 

рідше Словаччини, Львівської та Волинської областей – 

Польщі, Криму та Донбасу – Росії.  

Така особа має ряд переваг, серед них: вільне 

перетинання кордону, безперешкодне офіційне 

працевлаштування за кордоном, право на освіту, медичні 

послуги та інше. Однак, для України це вагома загроза 

економічній, політичній та безпековій сфері. Окрім того, що до 

держави не надходять податки, така особа не зацікавлена в 

процвітанні рідної країни, також це дає можливість 

використовувати громадян  із  подвійними  паспортами у своїх 

цілях. Це яскраво видно на прикладі діяльності Російської 

Федерації, яка активно та щедро роздає російське громадянство 

жителям Криму та Донбасу, а потім, прикриваючись захистом 

місцевого населення, руйнує територіальну цілісність та 

суверенітет (анексія Криму та війна на Сході) України, тим 
самим порушуючи міжнародне право.  

Однією з головних причин виникнення такої проблеми є 

те, що в Україні немає чинного законодавства, яке б якісно 

регулювало це питання. Формально Конституція забороняє 

мати ще якесь громадянство, окрім українського, однак на 

практиці, якщо людина отримала громадянство іншої держави, 

за нею залишається й громадянство України, і жодних санкцій 
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громадянин за це не отримає. У Законі України «Про 

громадянство» питання подвійного громадянства не розкрито, 

а лише сказано, що громадяни України повинні вчасно 

повідомити державу про 199 набуття громадянства іншої 

держави (і сплатити адмінштраф при невчасному 

повідомленні) та відмовитись від українського [3] . Як 

відомо, у 2017–2018 рр. особливо гостро постала проблема не 

тільки громадянства Росії, а ще й Румунії та Угорщини серед 

жителів Закарпатської області. Особливістю ситуації, що 

склалась, є обурююча поведінка консулів та уряду цих держав. 

Представники цих країн заявляють, що вони не порушують 

норми міжнародного права, адже закону, який би забороняв 

подвійне громадянство, в Україні немає.  

В теорії, отримання другого громадянства могло б 

сприяти покращенню відносин між двома країнами, однак на 

практиці все складається трішки інакше. Діяльність цих країн є 

скритною та підступною, вони працюють тихо, без 

розголошування інформації, а на питання про кількість 

виданих паспортів просто не відповідають.  

Власне, сьогодні йде мова про те, чи не буде Закарпаття 

другим Кримом, чи не прийдуть «захисники» своїх громадян на 

українські землі. Тенденції до таких побоювань звісно є. 

Подвійні паспорти знижують рівень патріотизму населення, а в 

ході війни це особливо важливо. Де гарантії того, що закарпатці 

нададуть перевагу Україні, а не Угорщині чи Румунії? Таких 

гарантій немає. [4] 

На сьогоднішній день питання подвійних паспортів досі 

залишається не вирішеним. Голова МЗС Дмитро Кулеба 
виступив за узаконення подвійних паспортів, однак закон не 

стосуватиметься країни-агресора.  

Таким чином,  з розвитком транснаціональних відносин 

в епоху глобалізації подвійне громадянство є ознакою світу, що 

змінюється. Для України це стане ефективним важелем 

зміцнення позицій на міжнародній арені, а для цього необхідно 
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побудувати нову, економічно привабливу, демократичну та 

правову державу. 
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ТАБЛОЇДИЗАЦІЯ ЗАГОЛОВКІВ 

УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-МЕДІА 
 

Заголовок – один із найважливіших компонентів новини, 

особливо зараз, в епоху кліпового читання, коли люди майже 

не звертають уваги на основний текст, а задовольняються лише 

назвами матеріалів. Використання таблоїдних заголовків є 

однією з ознак «жовтої» журналістики, проте сьогодні чимало 

інформаційних медіа, які висвітлюють політичні, економічні чи 

суспільні новини, також вдаються до таблоїдизації заголовків. 

mailto:5670037@stud.nau.edu.ua
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Перш за все, це пов’язано з тим, що медіа намагаються 

привернути до себе увагу, адже в нескінченному потоці 

інтернет-новин ті чи інші ЗМІ часто залишаються поза увагою 

читацької аудиторії, натомість «клікабельний» контент чи 

вірусний швидко заповнює простір соцмереж, подекуди 

витісняючи більш важливі суспільно значущі матеріали. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що 

інформаційна перенасиченість змінює «поведінку» читача, він 

усе менше заглиблюється в змістове наповнення медійних 

текстів, надаючи перевагу «заголовковому» читанню. Медіа, 

розуміючи таку ситуацію, починають дедалі частіше вдаватися 

до використання таблоїдних заголовків, які привертали б увагу 

реципієнтів. 

Мета дослідження – виявити, чи послуговуються 

українські медіа такими методами подачі інформації. 

Вивченню проблеми таблоїдизації медіаконтенту 

присвячено праці як українських, так і закордонних науковців, 

зокрема Є. Цимбаленка, О. Рембецької, О. Почапської, 

С. Блавацького, Ф. Ессера, М. Бастоса, Г. Орнебрінга, 

А. Джонсон та ін. Автори зосереджуються на етичних та 

компаративних аспектах, а також виокремлюють методи 

таблоїдизації. 

Явище таблоїдизації не є новим для журналістики, 

проте сьогодні воно видозмінюється під впливом численних 

факторів, якщо раніше основною метою було привернути увагу 

читача, то нині таблоїдизація є способом маніпулятивного 

впливу. Змінюються й масштаби цього впливу, адже нині 

таблоїдний контент – це не лише чутки, це масиви 
«перекрученої» чи гіперболізованої інформації, коментарі не 

відділені від фактів, фейки доповнені сенсаційністю. Яскравим 

прикладом є поширення неправдивої інформації та 

конспірологічних теорії щодо пандемії Covid-19, це явище 

одержало назву «інфодемія». Для того, щоб ґрунтовно 

окреслити проблему таблоїдизації контенту медіа, перш за все, 
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варто звернутися до термінологічного апарату та етимології 

понять. 
«Сучасний словник літератури і журналістики» надає 

таку дефініцію терміна: «Таблоїд  – це малоформатна газета з 

надміром ілюстрацій і незначною кількістю тексту, що 

оприлюднює сенсаційні повідомлення і розраховане на 

невибагливих читачів» [4: 326]. 
У праці «Tabloid Headlines in Mind – A Frame for 

Research» фінська дослідниця S. Setälä наголошує на тому, що 

«таблоїдні заголовки зосереджені в основному на негативному. 

Це може вплинути на загальний погляд людей на життя та речі, 

які відбуваються в суспільстві та світі в цілому, та виявитися у 

формі різного роду упереджень. Упередження можуть 

виникати внаслідок того, що певний аспект чи подія потрапляє 

в заголовок, тоді як інші не отримують розголосу. Заголовки 

орієнтують людей мислити певним чином і сприймати 

проблеми як взаємопов’язані. Вони представлятимуть певних 

людей та проблеми під певним світлом та сприятимуть 

побудові колективної свідомості, колективних уявлень» [3: 9]. 

Експертка Інституту масової інформації О. Голуб вважає, 

що «однією з ключових причин підвищення емоційного 

градусу в заголовках новин є бажання збільшити кількість 

заходів на сайт, що в подальшому конвертується у зростання 

доходів за рахунок реклами. Проте, як й в усьому, слід 

утримувати золоту середину, оскільки суттєве перекручення 

інформації в заголовках може призвести до зменшення рівня 

довіри аудиторії» [2]. 

Таким чином, таблоїдизація – це процес заміщення 
якісного медіаконтенту таблоїдним, що характеризується 

застосуванням прийомів сенсаційності, еротизації, 

гіперболізації, використанням чуток чи коментарів 

псевдоекспертів замість фактів, посиланням на ненадійні чи 

недостовірні джерела інформації, вживанням експресивної 

лексики тощо. Створення таблоїдного контенту, пов’язане з 

нехтуванням етичними стандартами роботи журналіста. 
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Таблоїдний контент у медіа витісняє новинний, журналістика 

факту перетворюється на журналістику домислу.  

Канадський науковець М. Маклюен поділяв 

таблоїдизовані медіа на гарячі та холодні, де гарячі медіа 

характеризуються низьким ступенем участі аудиторії, а 

холодні – високим [1: 28], коли читач сам може додумати те, 

чого не вистачає. 

Серед головних ознак таблоїдних матеріалів можна 

виокремити такі: 

1. Надмірна емоційність (кричущі, провокативні та 

клікабельні заголовки). 

Наприклад, «Дівчинка-мауглі з Почаєва, яку релігійні 

фанатики виховали в лісі, опинилася у скруті» (НТ, 30.11.2020), 
«Жахливе вбивство у Тернополі: онук вбив бабусю, а тіло 

зачинив у квартирі» (НТ, 25.12.2020), «Чоловік так боявся 

коронавірусу, що покінчив з життям» (В24, 23.12.2020), 
«Нардеп назвав несподіване прізвище наступного прем'єра» 

(АП, 15.12.2020).  
2. Сенсаційна та «ексклюзивна» подача новин (а також 

вживання слів «ексклюзив», «шок», «скандал», 

«фото», «відео» та ін.) 

Наприклад, «У Харкові в сміттєвому баку виявили 

страшну знахідку: фото» (АП, 25.12.2020), «Сонце згасло 
вмить, люди кричали: з'явилося страшне відео затемнення в 

Аргентині» (АП, 15.12.2020), «Кернеса поховали: нові 
подробиці і фото могили» (АП, 23.12.2020), «Розчавило прямо 

в кабіні: в Дніпрі на будівництві сталася страшна трагедія, 

фото» (АП, 12.12.2020). 
3. Наявність хронік про світське життя, пліток і т. ін. 

Наприклад, «Браян Остін Грін підтвердив роман із 
відомою танцівницею» (ТСН, 11.01.2021), «Як зрозуміти, що 

цей чоловік – твоя доля, а не черговий мудак» (НТ, 01.01.2021), 

«З Дорофєєвою на відпочинку стався неприємний інцидент: 
«Таке зі мною вперше» (ТСН, 10.01.2021), «Санта Дімопулос у 
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персиковому бікіні похизувалась пишними грудьми» (ТСН, 

12.01.2021). 

Варто зауважити, що здебільшого процес таблоїдизації 

контенту є усвідомленим вибором редакції, тобто те чи інше 

медіа використовує неетичні прийоми подачі інформації 

зумисно, переслідуючи при цьому ті чи інші цілі: збільшення 

кількості читачів, покращення рейтингів, викривлення 

інформаційного простору тощо. 

Отже, у нашій роботі ми дослідили таке явище, як 

«таблоїдизація», навели його дефініцію та окреслили 

теоретико-практичні аспекти. Наше дослідження засвідчило, 

що українські медіа доволі часто вдаються до таблоїдизації 

контенту задля того, аби підвищити власні рейтинги та зробили 

новини більш «клікабельними». Наслідком цього явища може 

стати суттєве зниження медіаграмотності громадян і посилення 

тенденцій споживання клікабельного контенту. У науковому та 

освітньому середовищі варто приділити більше уваги 

вивченню цієї проблеми, а при підготовці майбутніх 

журналістів впроваджувати викладання спеціалізованих 

курсів. 
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СПЕЦИФІКА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В 

РІЗНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Створення інтернету значно вплинуло на наше життя, 

зокрема це стосується журналістики. Розвиток інтернету 

сприяв появі нових медіа та змінив принципи збору інформації 

та подачі новин у журналістиці. 

Постановка проблеми: дослідити, як різні засоби 

масової інформації подають новини, їхні принципи роботи. 

Актуальність: ми досліджуємо принципи подачі новин 

новими медіа та порівнюємо їх з іншими. 

Основне завдання дослідження: визначити принципи 

роботи різних видів ЗМІ та порівняти їх між собою. 

Поява сучасних технологій призвела до появи  нового 

виду – ЗМІ – інтернет-видання.  

Онлайн видання за останнє десятиліття значно 

трансформували  не тільки жанрову систему журналістики, а й 

самі принципи подання та сприйняття інформації. Як правило, 

в цих виданнях читачі шукають оперативні новини, що 

пояснюються технічними можливостями мережі – 

щохвилинним оновленням інформації. [1] Через такий 

швидкий темп роботи журналісти новинних сайтів не мають 

багато часу на підготовку свого матеріалу, тому вони 

користуються послугами інтернет агентств або 

передруковують новини з інших сайтів, змінюючи заголовок та 

залишаючи посилання на джерело.  

mailto:5720215@stud.nau.edu.ua
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Але не зважаючи на це Б. Потятиник стверджує, що люди 

читають новини в інтернеті довше, ніж в друкованих ЗМІ. 

Причина в тому, що речення на екрані виглядають набагато 

довшими, ніж на папері і ми менше хочемо їх читати, в той час 

як в газеті така сама стаття за обсягом може здаватися меншою 

і ми з захопленням починаємо її читати. Саме через це 

працівники онлайн ЗМІ мають писати короткими, лаконічними 

реченнями. [5] 

Інтернет видання мають таку перевагу як 

гіперпосилання. Ці посилання скеровують людей на інші 

матеріали даної тематики, експертів, відео чи фотоматеріали. 

Таким чином підтверджуючи новину.  

Але, незважаючи на такі переваги як швидкість та 

всеосяжність, в інтернет-виданнях є найбільший мінус – 

фейкові новини. Через поспіх інтернет-журналістів та через 

змагання за увагу аудиторії, працівники цього виду медіа 

забувають перевірити факти та достовірність новин, ти самим 

розмножують чутки і вводять людей в оману. 

Друковані видання мають свою специфіку роботи. 

Основний напрямок роботи друкованої преси – «новини дня» 

та аналітичні матеріали. Зараз газета, особливо щоденна, не 

може конкурувати з онлайн-виданнями, адже людина вже 

бачила в інтернеті те, що надруковано в газеті, навіть зібрала з 

різних сайтів всю доступну інформацію. Тож основною метою 

газети є подати новину під новим кутом зору, провести аналіз і 

зробити висновки, таким чином утримати увагу читачів.  Це 

також стосується тижневиків, їм не стільки важлива висока 

оперативність, а професійні огляди, аналітичні матеріали та 
акцент на найгучніших подіях тижня, і вижати з них якомога 

більше, щоб залишатися цікавими людям.  

У будь-якому виданні журналіст повинен ретельно 

перевіряти імена, прізвища, цифри, дати, цитати – все те, що 

може ввести читача в оману. Досвідчені журналісти важливі 

деталі записують друкованими буквами та не забувають 

перевірити. 
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Сьогодні, готуючи новий номер друкованого видання  

журналісти користуються інтернетом, а не своїми силами та 

вміннями. Але не кожен знає на якому сайті достовірна 

інформація. В інтернеті фейків більше, ніж фактів, тому 

журналісти друкованих видань більш відповідально ставляться 

до перевірки даних, аби не наробити помилок, які коштували б 

їм кар’єри. 

Радіо давно стало атрибутом життя кожної сучасної 

людини. Багато хто стверджує, що радіо як вид ЗМІ вимирає, 

адже зараз мало хто його слухає, але це не так. За кермом авто, 

в офісах, в громадських транспортах постійно звучить радіо. 

Зараз набирають популярності підкасти як аналітичні, так і 

розважальні. Коли ти чимось зайнятий і не може дивитися 

картинку або знаходишся в дорозі, тоді ти вмикає підкаст і 

слухаєш потрібну тобі інформацію. Це схоже на радіо, але радіо 

лунає в прямому ефірі, а підкасти – це записаний заздалегідь 

аудіопродукт. Специфіка журналістської роботи на радіо 

полягає в тому, що робочий матеріал радіо відрізняється від 

преси, тільки звук може передати уяву в тому чи іншому 

питанні, подій чи явищ тощо. 

Телебачення володіє значно більшою впливовістю та 

кількістю прихильників, ніж преса або радіо. Телебачення має 

важливе значення для підвищення освітнього рівня населення. 

На сьогодні існують декілька способів передачі інформації до 

аудиторії: 

− розширення спеціалізованих сіток кабельного 

телебачення; 

− не тільки повідомлення новин, а й їх аналіз; 

− кооперування з іншими ЗМІ.  

Інформація в випусках новин повинна бути чіткою, 

проаналізованою. Над цим працює не одна людина. Головним 

на телебаченні є – картинка, потім дикторський текст. Глядач, 

дивлячись на картинку з місця події, усвідомлює ту чи іншу 

інформацію. Можна сказати, що робота телебачення є 

найдорожчою, адже вона потребує професійного обладнання, 
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щоб знімати та транслювати події наживо. Потребує багато 

людських ресурсів, адже над одним інформаційним сюжетом 

може працювати команда понад 10 чоловік, включаючи 

кореспондента, оператора, редактора, режисерів монтажу та 

інших професіоналів. [3] Не дивно, що якісна картинка 

привертає увагу та збирає прихильників, адже візуальна 

інформація запам’ятовується краще. 

Тележурналісти не ставлять в пріоритет швидкість. Вони 

мають достатньо часу, щоб зібрати усю існуючу інформацію 

щодо якоїсь події і перевірити усе детально. Саме тому 

телеканали майже не розповсюджують фейкові новини. 

Щоправда кожен канал може подавати одну й ту саму новину 

під різними кутами зору. Це залежить від політики телеканалу. 

Хтось може розказати історію зі сторони жертви, хтось зі 

сторони агресора, а хтось просто назвати сухі факти і залишити 

роздуми для глядача.  

Отже, ми з’ясували, що кожен вид ЗМІ подає інформацію 

відповідно до своїх особливостей. Інтернет-видання 

заполонили ринок медіа та розвиваються дуже швидко, їх 

пріоритет – це швидкість та заохочення аудиторії до відвідин 

сайту. Друковані ЗМІ не можуть конкурувати з сучасними 

технологіями, тому починають потроху вимирати. А 

телебачення поки залишається найавторитетнішим ЗМІ та 

викликає найбільшу довіру в людей. 
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ЕТАПИ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
У сучасному світі підвищений інтерес до громадського, 

політичного та економічного життя і безпосередній вплив 

людини посилює її бажання бути повноправним учасником 

різноманітних структур. Журналістське розслідування 

намагається об'єктивно розкрити дійсність тих самих  структур. 

Її діяльність спрямована на висвітлення суспільно значущих 

тем: спроб боротьби з корупцією, обманом, злочинністю, 

вирішенню питань з екології тощо.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gumj/2012_2-3/Moroz.pdf.3
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gumj/2012_2-3/Moroz.pdf.3
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Актуальність теми дослідження сприяє узагальненому 

розумінню створення етапів журналістського розслідування. 

Мета полягає в тому, щоб за допомогою методологічних 

прикладів створення журналістського розслідування 

сформулювати характеристику працюючих етапів та методів за 

для запобігання нестикувань, помилок та власноруч 

виготовлених фейків. Досить детально тему журналістського 

розслідування розглянули такі українські журналісти-

розслідувачі як: Олег Хоменок, Олександр Бурмагін й польські 

Томаш Патора та Беата Бєль  у "Посібнику журналістських 

розслідувань. Теорія та практика" 2013 року. [2] Визначена 

мета передбачає розв'язання таких завдань: 

− розглянути методи збору інформації та їх специфіку; 

− розглянути методи осмислення інформації та їх 

специфіку; 

− розглянути основні типи умовиводів та їх специфіку. 

Спершу, для того щоб досягти цілей, поставлених в 

журналістському розслідуванні необхідно співвіднести методи 

з послідовними етапами. Щоб найбільш повно розкрити цю 

частину журналістського розслідування, варто визначити, що 

означає поняття «метод». Метод (від грецького methodos - шлях 

дослідження, теорія, вчення), спосіб досягнення будь-якої 

мети, вирішення конкретного завдання. 

1. Збір інформації.  

Збір інформації може здійснюватися різними методами, 

розглянемо найбільш використовувані. Метод спостереження. 

Даний метод заснований на індивідуальному сприйнятті, на 

особистому спостереженні журналістів за оточуючими його 

речами. Цей метод може бути як основним і головним, так і 

другорядним. На відміну від звичайного погляду на перехожих 

людей, дане спостереження цілеспрямоване і містить який-

небудь об'єкт: культурний, політичний, подію або процес. 

Також варто відзначити, що є кілька видів журналістського 

спостереження. Різноманітність цих видів проявляється через 

різні обставини. 
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Методи інтерв'ю та бесіди. Одним зі способів отримання 

інформації є інтерв'ю. Сам термін інтерв'ю походить від 

англійського слова "interview", що в перекладі означає бесіда. 

Пізнавальна, що несе якийсь результат бесіда (віч-на-віч або за 

допомогою телефонної розмови), особливо з відомою 

особистістю найчастіше виявляється дуже складним 

завданням. [2: 89] 

2. Методи осмислення інформації 

Методи осмислення емпіричних даних. Інформація, яку 

журналіст отримує завдяки різним методам: експерименту, 

спостереженню, інтерв'ю потребує ретельної обробки, і 

звичайно ж осмислення. Осмислення відбувається не тільки по 

завершенні, але і в процесі спостереження, бесід тощо. 

Осмислення емпіричного матеріалу в процесі розслідування 

здійснюється самими різними методами. Розглянемо 

найважливіші з них.  

Формально-логічні методи. Методи формальної логіки 

відіграють дуже важливу роль в здійсненні розслідування. Це 

зумовлено тим, що жодне осмислене рішення не може 

здійснитися без умовиводів, роз'яснень тих чи інших понять. 

Методи умовиводів. В осмисленні інформації присутня 

логічна сторона, яка являє собою сформульованості 

умовиводів, іншими словами отримання по логічним законам 

знань, що спираються на отримані в ході розслідування факти. 

Без подібних умовиводів журналіст-розслідувач не зможе 

зрушити вперед в осмисленні емпіричних даних.[2: 90] Існують 

наступні основні їх типи: 

1. Індуктивні умовиводи. Цей висновок є переходом від 
знання про одиничне до знання про загальне. Наукова логіка 

дає визначення індукції як умовиводу (і водночас методу 

дослідження), в якому висновок являє собою знання про всі 

групи предметів, отримані в результаті дослідження окремих 

представників цього класу. [5] 

2. Дедуктивні умовиводи. Дані висновки являють собою 

розвиток думки від загального до конкретного. Дедуктивний 
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метод має велике значення в процесі не тільки мислення, а й 

практичної діяльності людини.[6] 

3. Традуктивні умовиводи. Цей метод має дві форми 

діяльності: порівняння та аналогію. Його сутність в тому, що на 

основі подібності будь-яких ознак проводиться висновок про 

подібність всіх інших подібних ознак. [7] 

Методи доказу. Міркування щодо доказів проведеного 

розслідування з'являється в голові журналіста у вигляді ряду 

умовиводів. У цьому міркування може головувати індуктивний 

або дедуктивний метод. Варто розуміти, що такі докази не 

установлюють істину, а лише розкривають її, роблячи більш 

переконливою. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків 

тих чи інших процесів є головною метою пояснення. Під 

причиною розуміється явище, попереднє іншому в часі та 

пов'язане з ним матеріальним зв'язком. Журналіст зобов'язаний 

розуміти, що гіпотеза буде вважатися доведеною, якщо буде 

досягнуто хоча б один з наступних пунктів: 

1) представиться можливість безпосередньо спостерігати 

причину явища; 

2) встановлено, що слідство, яке випливає з самої 

гіпотези, підтверджується експериментально; 

3) показано, що зміст гіпотези виводиться за допомогою 

дедукції з вірогідних посилань. 

Висновок: отже, тепер нам відома загальна специфіка, 

види методів збору інформації, її осмислення та типи основних 

умовиводів, що використовуються у певних ситуаціях або у 

побудові етапів чи плану за для спростування процесу 

створення журналістського розслідування. 
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РОЗВИТОК ТРЕВЕЛ-ЖУРНAЛIСТИКИ В 

УКРAЇНI 

 
Тревел-журнaлiстикa - жaнр, який поєднує в собi 

професiйну журнaлiстику i щоденниковi зaписи мaндрiвникa.  

Рaнiше це нaзивaли дорожнiми нотaткaми.  Особливу 

популярнiсть остaннiм чaсом вони отримaли зaвдяки своїй 

конвергентностi - сьогоднi це не тiльки опис дороги, a й фото i 

вiдео мiсць. Бiльшiсть тих, хто рaнiше просто вiдкривaв для 

себе новi мaршрути i стежки, стaють спрaвжнiми тревел-

журнaлiстaми.  Це нaдaє виняткового сенсу подорожi.  Якщо 

звичaйний турист просто вiдпочивaє, тревел-журнaлiст вивчaє 

свiт, щоб подiлитися знaннями з оточуючими: збирaє 

iнформaцiю, спiлкується з мiсцевими жителями, зaбирaється в 

мiсця, в якi нiколи не попрямує  iнший мaндрiвник.  I як 

прaвило, цi мaршрути ведуть убiк битих стежок, дозволяючи 

зробити унiкaльнi вiдкриття. 

В Укрaїнi нaлiчується близько стa туристичних видaнь – 

«TravelNews», «Укрaїнськa Туристичнa гaзетa», «Welcome to 

Ukraine», Свiт туризму тa бaгaто iнших.  Бiльшiсть з них 

орiєнтовaнi нa бiзнес i переповненi реклaмними проспектaми 

турiв i путiвок.  

У свою чергу, популярнiсть журнaлiв-тревелогiв тa 

обмеженa кiлькiсть дослiджень iз цiєї проблеми зумовлює 

необхiднiсть aнaлiзу iсторичних етaпiв розвитку, структурно-

mailto:4074240@stud.nau.edu.ua
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типологiчних i жaнрово-темaтичних aспектiв тревел-журнaлiв 

в Укрaїнi. 

Крiм тревел-журналів та темaтичних гaзет, 

нaйпоширенiшими жaнровими рiзновидами є подорожнiй 

репортaж тa подорожнiй нaрис. 

Юрiй Полєжaєв вкaзує, що «типологiчно тревелоги 

беруть почaток вiд лiтерaтури подорожей… Подорожi, 

мaндрiвництво iснують в Укрaїнi з чaсу, коли вонa почaлa 

пiзнaвaти свiт – i свiт пiзнaвaти Укрaїну, a отже, укрaїнський 

тревелог – жaнр лiтерaтурної подорожi (мaндрiвки), генетично 

висхiдний iз чaсiв Київської Русi». 

В Укрaїнi виникнення тревел-журнaлiстики як 

сaмостiйного нaпряму вiдбувaлося без вiдповiдної 

послiдовностi, що зумовлювaлося полiтичним устроєм 

держaви. Перебувaння Укрaїни в склaдi iнших держaв тa 

розподiл її територiї не могло не познaчитися нa лiтерaтурi 

мaндрiв. Мaбуть, один з нaйпопулярнiших зaкордонних 

журнaлiв-путiвникiв в Укрaїнi нa дaний чaс є «National 

Geographic», проте через фiнaнсовi проблеми медiaхолдингу 

Sanoma, проект з укрaїнською версiєю довелося зaкрити. Тому 

лiдерство серед тревел-видaнь зберiгaє росiйський журнaл 

«Вокруг светa». В Укрaїнi це видaння доступне aудиторiї через 

мережу роздрiбних торгових точок i його нaклaд склaдaє понaд 

20 тис. примірників. 

Необхiднiсть особистої присутностi журнaлiстa в 

мiсцевостi, якiй присвячений репортaж, чaсто стaновить 

зaгрозу для здоров’я тa життя репортерiв. До приклaду, 

всесвiтньо вiдомa iсторiя про Стiвенa Робертa Iрвiнa, 
aвстрaлiйського тележурнaлiстa тa нaтурaлiстa. Вiн зaгинув 4 

вересня 2006 р. нa знiмaннi телепередaчi «Ocean’s Deadliest», 

отримaвши смертельний удaр в груди вiд скaтa. A в одній серiї 

п’ятого сезону телепередaчi «Свiт нaвиворiт» Дмитро Комaров 

потрaпив у полон до племенi людоїдiв, щопрaвдa, ця ситуaцiя 

зaкiнчилaся нaбaгaто оптимiстичнiше. Нaйкрaщi приклaди 

подорожнього репортaжу публiкуються нa сторiнкaх тaких 
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укрaїнських видaнь: «Новое время», «Репортер», «Укрaїнськa 

прaвдa», «Лiвий берег» тa iн. 

Основною перевaгою подорожнього нaрису є вiдчуття 

повного зaнурення в культуру iншої крaїни, виникнення 

позитивних aсоцiaцiй пiсля прочитaння мaтерiaлу, розширення 

свiтогляду читaчiв. Звiсно, вaрто тaкож згaдaти про те, що 

подорожнi нaриси чaсто стaють приклaдaми невипрaвдaної 

суб’єктивностi тa погaного розумiння журнaлiстом трaдицiй, 

звичaїв, вiдносин iноземної держaви з Укрaїною.  

Укрaїнське телебaчення пропонує телеглядaчaм етнiчнi 

проекти, в яких зiбрaнa вся тревел-темaтикa. Перш зa все вaрто 

згaдaти пiзнaвaльно-розвaжaльну прогрaму «Орел та решкa» 

виробництвa TeenSpirit Studio. Прогрaмa виходилa нa 

телекaнaлaх «Iнтер», «Iнтер+» тa «К1». Вперше прогрaмa 

з’явилaся нa екрaнaх в 2011 р., з того чaсу глядaчi вже побaчили 

12 сезонiв з рiзними ведучими – в сумaрнiй кiлькiсть вийшло 

226 випускiв. Iншим цiкaвим проектом є прогрaмa подорожей 

«Свiт нaвиворiт» – aвторськa зaдумкa журнaлiстa-мaндрiвникa 

Дмитрa Комaровa. Прогрaмa трaнслюється нa телекaнaлi «1+1» 

з грудня 2010 р. Нa дaний момент вийшло 6 сезонiв про 6 рiзних 

крaїн. 

Нaйбiльшого впливу нa розвиток сучaсної туристичної 

журнaлiстики в Укрaїнi мaли лiтерaтурнi здобутки укрaїнських 

письменникiв ХХ ст.  Подорожi тa ромaни сучaсних 

письменникiв зaохочувaли розвиток мaндрiвної темaтики тa 

формувaли iнтерес aудиторiї до нього, a отже, i до 

журнaлiстики зaгaлом.  Серед укрaїнських ЗМI  нaйбiльшу 

популярнiсть мaють телевiзiйнi прогрaми укрaїнського 
виробництвa, якi  дотримуються свiтових принципiв 

туристичної журнaлiстики: обов’язковa присутнiсть 

журнaлiстa у вiдповiдних мiсцях тa нaявнiсть суб'єктивної 

точки зору нa подiї тa тематика, якiй присвяченi проекти.  

Основнi тревел-журнaли в Укрaїнi зaзвичaй є реклaмними 

видaннями – журнaлaми туристичних aгенцiй чи готелiв. 

Iншою причиною стaновлення тa розвитку можнa нaзвaти 
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розвиток трaнспорту i зв’язку. Тепер, щоб подолaти вiдстaнь 

мiж двомa континентaми, достaтньо зaмовити в iнтернетi 

квиток нa aвiaрейс i здiйснити перелiт тривaлiстю кiлькa годин. 

Сьогоднi бaгaто людей можуть собi дозволити вiдпочинок зa 

кордоном, a тому потребa в iнформaцiї про визнaчнi мiсця тa 

культурнi особливостi рiзних крaїн зростaє. 

Очевидно, що Укрaїнi потрiбен якiсний контент для 

подорожей у формi сучaсного туристичного видaння нa 

влaсному ринку, яке не було б зiпсовaно нaдмiрним 

посилaнням aбо aбстрaктною подaчею iнформaцiї тa могло б 

зaдовольнити рiзномaнiтну цiльову aудиторiю. 
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РОЛЬ ЗМІ В ЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТАХ 

 
Засоби масової інформації відіграють важливу роль у 

багатьох політичних конфліктах, які коли-небудь відбувалися в 

історії, зокрема і в етнічних. Завдяки мас-медіа суспільство 

було проінформованим та усвідомлено про різні етнічні кризи, 

але одночасно через спосіб передачі інформації ЗМІ в окремих 

випадках безпосередньо сприяли ескалації конфліктів.  

Вплив медіа на етнополітичні конфлікти у своїх працях 

дослідив Р. Харіс [1]. Також немалий вклад у висвітлені 

проблеми внесла М. Е. Гарсія Рай, яка дослідила роль 

журналістики у внутрішніх збройних конфліктах, 

використовуючи приклад Колумбії [4]. Опираючись на ці 

роботи, можна зробити висновок, що незважаючи на науковий 

підхід до проблеми, питання ролі ЗМІ в умовах етнополітичних 

протистоянь залишається суперечливим.  

Мета дослідження проаналізувати роль ЗМІ в умовах 

етнічних конфліктах. 

Неможливо заперечувати, що засоби масової інформації 

є невіддільною складовою громадянського суспільства та 

важливим інструментом для політичного розвитку, 

економічного прогресу та культурної інтеграція. Через ці 
фактори медіа називають четвертою владою, яка за деяких 

обставин є більш впливовою за інших. Але одночасно ЗМІ 

неодноразово звинувачували у розпалювані етнічних 

конфліктів [5]. 

Етнічний конфлікт - це суперечка про фундаментальне 

питання соціального, економічного, політичного, 

територіального чи культурного характеру між однією чи 
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кількома етнічними громадами. Серед причин етнополітичних 

конфліктів є багатонаціональність держави, різна оцінка 

національних традицій, ідей, мови, боротьба різних 

етногрупувань за місце в уряді та зовнішній вплив держав, які 

використовують діаспору для своїх цілей [3]. 

Найвідомішим прикладом, коли медіа відіграли 

вирішальну роль у розпалюванні етнополітичної ненависті став 

геноцид у Руанді. Головним інструментом пропаганди стали 

ЗМІ, які відкрито агітували до насильства. Все почалось із 

газети "Кангур", пізніше пропаганду розповсюдили десятки 

інших видань. Але найбільший вплив на громадську думку 

мало державне радіо Руанди та приватна радіостанція "Тисяча 

пагорбів", які зіграли ключову роль у масових вбивств меншин 

в Руанді. Аналогічним чином Мілошевич використовував ЗМІ, 

як головну зброю пропаганди в Сербії. Державні медіа Сербії 

поширювали шовінізм, ксенофобію і ненависть серед 

сербського суспільства спрямовані проти албанців.  

Проте, в останні роки зростає число успішних 

"інформаційних інтервенцій". Радіостанції ООН або НВО та 

програми миротворчих місій від Європи до Африки, від Азії до 

Америки, поширювали неупереджені новини та достовірну 

інформацію, а також розробляли стратегії врегулювання 

конфліктів. Медійні проекти, такі як «La Benevolencija», 

інформаційна кампанія «UNHCR», радіо «UNMIR», 

інформаційне агентство «Hirondelle», радіо «Agatashya», 

проект «SPEAR» та ін., послужили вирішенню проблеми в 

конфліктних регіонах, де відбувалися найжорстокіші 

конфлікти: Руанди, Бурунді, Демократичній Республіки Конго 
і колишній Югославії. Це доводить, що ЗМІ можуть грати роль 

миротворців у підтримуванні миру [2]. 

Отже, у висновку можна сказати, що ЗМІ відіграють 

важливу роль в етнічних конфліктах, вони можуть як 

розповсюджувати пропаганду так і бути корисним і 

ефективним інструментом припинення етнічних протистоянь і 

сприяння мирному спілкуванню. Найбільш важливим підходом 
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є створення ЗМІ, які поважають журналістику і етичні кодекси, 

і в першу чергу націлених на те, щоб відігравати конструктивну 

роль у забезпеченні соціального миру. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ЗМІ В УКРАЇНІ 
Засоби масової інформації (ЗМІ) — телебачення, преса, 

радіо, інтернет. Всі ці засоби мають змогу звертатися до 

великої аудиторії і розповсюджувати  інформацію.  

Призначення ЗМІ - інформувати людей про все, що 

відбувається у світі без перебільшень, подавати достовірну 

інформацію. 

Усім відомо, що трансформація ЗМІ почалася ще з 

давніх-давен. Спочатку це були газети, які друкувалися 

певними строками, просте прочитання новин вже було абияким 

успіхом для суспільства, далі радіо, телебачення і інтернет, 

який зараз майже зумів замінити усіх схоїх попередників 

інформаційних джерел. Тож коли люди почали поступово 

відмовлятися від застарілого, та дійшли до сучасності, тобто до 

тієї грані, коли більша частина населення обирає електронні 

варіанти пізнання інформації, пояснюючи тим, що це більш 

зручно та швидше. Та все ж таки, головне завдання масової 

інформації залишилося незмінним, адже принести задоволення 

від прочитаного чи почутого, було основним призначенням як 

тоді, так і зараз.   

Прикладом може слугувати телеканал «Всесвіт» міста 

Первомайськ Миколаївської області. Спочатку це була просто 

газета, яка лише набирала обертів у довірі жителів міста, з 

кожним роком ставала все вдосконалююча та перспективніша. 

Наразі відбулася трансформація до місцевого та обласного 

рівня телебачення і друку газет. Телеканал «Всесвіт» є дуже 

mailto:6951542@stud.nau.edu.ua


СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

465 

 

популярним серед жителів, таким чином люди дізнаються 

щоденно свіжі новини своєї місцевості.  

Сучасне суспільство є інформаційним. Розвиток ЗМІ 

відбувається з величезною швидкістю. Кожного дня ми 

дізнаємося нову інформацію з різних джерел. З найдавніших 

часів люди завжди контактували між собою, отримували 

інформацію, а потім передавали її з одного покоління в інше, 

це відбувається і зараз. Людина сама є засобом масової 

комунікації.  

На сьогоднішній день можна сказати, що засоби масової 

інформації для багатьох вже є прибутком, або ж так званим 

бізнесом. Ціль такої роботи зазвичай є заохочення більшої 

аудиторії, яка і стане початком доходу. Зараз ЗМІ має дуже 

великий вплив на формування світогляду. Також це є одним із 

основних факторів розвитку спільнот для різних категорій 

суспільства. [1] 

Особливо важливим є вплив ЗМІ на формування 

національної свідомості, оскільки вони виступають вагомим 

засобом створення історико-культурного інформаційного 

простору держави, який, по суті, є тим духовно-ідеологічним 

цементом, що скріплює народ у політичну націю. Відомий фахівець у 

галузі масових комунікацій В.Лизанчук зазначає: «…людські 

спільноти творяться мережами інформаційних комунікацій, 

через які передається необхідна державно-політична, 

суспільно-економічна, ідеологічна, історична, етнічна та інша 

інформація. Національна мережа засобів масової комунікації - 

це один із “трьох китів”, на якому базується державна 

самосвідомість, поряд з національною інтелігенцією та 
національною політичною елітою»  

Усі публікації свідчить, що різні аспекти функціонування 

ЗМІ в суспільстві розглядаються в дослідженнях як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема, питанням 

взаємодії влади і засобів масової інформації присвячені праці 

В.Здоровеги, О.Копиленка, В.Лизанчука, В.Миронченка, 

А.Москаленка, Г.Почепцова, В.Різуна, А.Чічановського, 
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В.Шкляра, В.Воробйова, Т.Добросколонської, К.Маркелова, 

Л.Мухамедової, В.Попова та ін. [3] 

Наразі, для сучасного світу технологій та ЗМІ є виділене 

дуже важливе місце саме для розвитку у подальшому, адже 

перспектива полягає у тому, що інформаційні джерела, які були 

у минулому не мали змогу відновлювати інформація так часто, 

як це можна зробити зараз. ЗМІ повідомляють суспільство про 

новини, які відбулися прямо зараз, або ж декілька хвилин/годин 

тому. Це є дуже зручно та практично, люди постійно в курсі 

усіх новин за короткий час та не важливо де вони знаходилися, 

чи що робили.  

По-перше, ЗМІ мають свою соціальну складову, тобто 

більше інформаційних повідомлень, які привертають увагу 

аудиторії. 

По-друге, з’явилася можливість швидко передавати 

інформацію від події до слухача. 

По-третє, інформація, яку висвітили в ЗМІ швидко 

розповсюджується по різним телеканалам та набирає обертів 

для обговорення.  

Перспектива розвитку ЗМІ в Україні полягає в тому, що 

ще більше буде задіяний принцип комунікації, який допоможе 

людям бути постійно ознайомленими з інформацією, таким 

чином буде більше пізнано новин та подій, які відбуваються 

навколо нас. [2] 

Отже, хоч розвиток засобів масової інформації і не стоїть 

на місці, з кожним разом все стає сучасніше і можливим для 

опанування людства, щоб полегшити усім клопоти з пошуком 

достовірної та «свіжої» інформації, та не слід забувати з чого 
це все починалося, яких зусиль було докладено, і всі ми 

прекрасно розуміємо, що це ще не кінець, а лише початок 

чогось нового і більш масштабного у розумінні на 

співвідношенні людини та інформації. 
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РОЛЬ ЗМІ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 
 

ЗМІ є самодостатнім суб'єктом інформаційної політики, 

вони відіграють важливу роль у складному процесі формування 

громадської думки та суспільної свідомості, допомагають 
подолати політичний розкол українського суспільства та 

формуванню громадянської політичної культури, яка є 

невід'ємною частиною української культури та політичного 

розвитку. 

Переважна більшість вітчизняних та зарубіжних 

досліджень про засоби масової інформації та роль засобів 

масової інформації у політичному процесі свідчать про 

https://sites.google.com/site/vlianiesminarazvitiepodrostkov/1-sredstva-massovoj-informacii/1-1-ponatie-i-istoria-vozniknovenia-smi
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https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-sredstv-massovoy-kommunikatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-sredstv-massovoy-kommunikatsii/viewer
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цілковиту незалежність ЗМІ та масових комунікацій, тобто 

сьогодні в жодній країні немає повної автономії новин та 

редакційної діяльності, що, головним чином, пов’язано із 

особливостями інформаційної роботи та існуванням багатьох 

прихованих інструментів керівництва та управління такою 

діяльністю. 

Ми дослідили наукові праці науковців-попередників і за 

нашим спрямуванням виявили наступне: Заславська О.О. 

Засоби масової інформації як інструмент моделювання 

політичної свідомості у виборчій кампанії», Кисарець І.А. 

«Роль державних засобів масової інформації та комунікації у 

формуванні політичної культури», Федорів І.П. «Роль ЗМІ у 

формуванні політичної культури». Ми звернули увагу на те, що 

переважна більшість вітчизняних та зарубіжних досліджень 

про засоби масової інформації та роль засобів масової 

інформації у політичному процесі свідчать про те, що 

цілковитої незалежності ЗМІ та масових комунікацій не існує, 

тобто сьогодні в жодній країні немає повної автономії новин та 

редакційної діяльності, що, головним чином, пов’язано із 

особливостями інформаційної роботи та існуванням багатьох 

прихованих інструментів керівництва та управління такою 

діяльністю. Це й  визначає актуальність цієї теми в нашій країні 

та на міжнародній арені загалом. 

Тож метою нашого дослідження є дослідження 

значимості ЗМІ у формуванні політичної культури. 

ЗМІ безпосередньо впливають на формування 

громадської думки, тому є суб’єктом, який формує політичну 

культуру мас.  Г. Лебон вказував, що для того, щоб формувати 
громадськість більше немає необхідності в безпосередньому 

контакті між великою кількістю людей, оскільки тисячі 

громадян зазнають впливу державних подій, піддаються 

сильним емоцям та їхня особиста психологія перетворюється 

на масову, оскільки в такому випадку різні індивідуальності 

зазвичай набувають характеристик сукупності. [2] «Серед 

засобів спеціалізованого впливу політичною маніпуляцією на 
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маси використовуються штучно створені й нав’язані масам 

іміджі, мовні формули й штампи, стереотипи поведінки, готові 

відповіді на питання. Засоби масової комунікації в процесі 

політичної маніпуляції мають на меті сформувати уніфіковані 

й зумисне спрощені, зведені до стандартів масової свідомості 

уявлення про буття, які не виходять на рівень теоретичної 

рефлексії» [3:160] 

Дж. Лалл стверджує, що велику роль у формуванні 

свідомості відіграє спрямування та повторення інформаційних 

повідомлень, де можуть існувати певні домінуючі ідеї, на які 

комунікатор звертає увагу громадськості. З точки зору 

повторення, ці ідеї громадяни сприймають стереотипно. Навіть 

у контексті неманіпулятивної стратегії можна навмисно 

виробляти бажані інтерпретації повідомлень. «Надавачі 

повідомлень “обрамлюють” їх так, аби заохотити до 

інтерпретацій, які слугували б їхнім інтересам, а не нашим. 

Жанри і формати мас-медіа породжують певні очікування. Таке 

“обрамлення” змісту повідомлень і є тим, що ми називаємо 

пріоритетними інтерпретаціями, тобто такими 

інтерпретаціями, яких від нас очікують надавані 

повідомлення» [1:161]. 

Особливість ЗМІ полягає в тому, що вони можуть 

оперативно і безпосередньо, минаючи державу, звертатися до 

громадськості, політичних партій і організацій, церкви, школи, 

сім'ї і т.д. Незалежно від виду засоби масової інформації є 

інститутом політичної системи, який, крім реалізації політико-

соціалізуючої функції реалізує ряд функцій загального 

характеру: засновницькі, регулятивні, охоронні і нормативно-
ціннісні. Їх реалізація сприяє: відтворенню і організації 

політичного середовища за допомогою масового поширення 

панівної ідеології, притому, що засоби масової комунікації 

виступають не тільки каналом поширення, але і беруть участь 

в створенні норм і цінностей, упорядкування відносин суб'єктів 

політичного життя за допомогою створення і відтворення 

стереотипів поведінки. 
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 Отже, важко переоцінити значимість засобів масової 

інформації у формуванні політичної культури, оскільки 

контент медій також впливає на формування громадської 

думки, а отже і на політичну свідомість. Також варто пам’ятати, 

що ЗМІ можуть стати інструментом впливу в руках медіа-

магнатів, які намагаються формувати громадську думку та 

політичну культуру загалом. Вирішальне значення для 

формування якісної політичної культури має той факт, що 

журналісти усвідомлюють роль ЗМІ, їх відповідальність перед 

аудиторією та суспільством в цілому. Пропонована робота 

може бути підґрунтям для подальших наукових робіт у галузях 

журналістики та політології; бути базою викладацьких лекцій.  
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ІНТЕРНЕТ-ЗМІ ЯК ПЕРЕДОВИЙ ТИП 

ЖУРНАЛІСТИКИ ХХI СТОЛІТТЯ 

 
Класичні типи журналістики з розвитком технологій 

починають поступово відступати на другий план, у той час, як 

Інтернет-ЗМІ приваблюють все більшу аудиторію, і з кожним 

роком цей показник регулярно зростає.  

Постановка проблеми: дослідити, які фактори 

впливають на довіру аудиторії до інтернет-ЗМІ, що спонукає її 

звертатись до цього типу журналістики.  

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що за 

даними різних дослідницьких груп, що вивчають ставлення 

аудиторії до медіа, рейтинги Інтернет-ЗМІ поступово 

випереджають рейтинги класичних медіа, а отже, їхній вплив 

має велике значення для сьогоднішньої журналістики.  

Основне завдання дослідження: визначити причини 

формування високих рейтингів і авторитету Інтернет-ЗМІ 

серед аудиторії.  

Ще двадцять років тому телебачення та періодика були 

основним джерелом інформації для людей. Але починаючи з 

2010-х років вплив Інтернету почав суттєво відчуватись в усіх 

галузях, зокрема і в журналістиці. За даними компанії Research 

& Branding Group, на початку 2021 року половина українців 

(51%) в якості джерела інформації віддала перевагу 

Інтернету, водночас телебаченню – лише 44%. [3]  Це 

говорить про те, що Інтернет-ЗМІ користуються великим 

попитом серед аудиторії.  

mailto:5674397@stud.nau.edu.ua
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Якість контенту, відсутність заангажованості, 

прихованої політичної реклами, порушень журналістської 

етики, дотримання професійних стандартів та інші важливі 

фактори мають великий вплив на підсумковий рейтинг будь-

якого ЗМІ. Враховуючи специфіку форми організації ЗМІ  в 

Україні, а саме той факт, що більшість українських телеканалів 

належать певним могутнім  політичним групам, а також 

збільшення кількості неприхованої пропаганди політичних 

меседжів на цих медіа, стає зрозумілим, чому довіра аудиторії 

до цих засобів інформації стрімко знижується.  

На цьому тлі Інтернет-ЗМІ мають низку переваг:  

1) Найчастіше вони не мають власника, який 

прагне знайти підхід до аудиторії лише задля підвищення 

власного політичного рейтингу; 

2) Інтернет-ЗМІ демонструють вищі показники 

дотримання журналістських стандартів, ніж їхні аналоги на 

телебаченні чи періодиці. За даними досліджень громадської 

організації «Інститут масової інформації»,  датоване квітнем 

2020 року [1], сайт «Українська правда» містили 97,5% 

матеріалів, що не мали порушень. «Укрінформ» та «ЛІГА.net» 

мають результат 98,5%. Відсоток «Цензора», «РБК-Україна» та 

«Гордона» - 94,5. Показники вище 80% мають і «Новое время», 

«24 канал» і «Сегодня». Усе це говорить про те, що онлайн-ЗМІ 

суворо дотримуються стандартів. Натомість, наглядацькі групи 

постійно фіксують порушення журналістських стандартів на 

телебаченні. За даними «Детектор медіа», у першому півріччі 

2020 року із 17 тисяч новин на телебаченні 1023 мали ознаки 

замовності. [2] Окремо відзначають проблеми з 
відокремленням фактів від оцінок, балансом думок, точністю, 

повнотою, достовірністю та оперативністю. Професійний 

підхід до створення контенту позитивно впливає на кількість 

переглядів, тому Інтернет-ЗМІ визивають довіру аудиторії.   

3) Інтернет-медіа, безумовно, є більш зручними у 

використанні, адже кожен може дізнатись про останні новини 

через мобільні телефони або ПК без обмежень у часі. Також 
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онлайн-ЗМІ часто мають сторінки у соціальних мережах, що 

робить їх ще ближчими до користувачів.  

Структурна побудова сайтів Інтернет-ЗМІ теж грає свою 

роль при формуванні популярності. Це зручніше, ніж 

телебачення, де глядач обмежений ефірним часом і не має 

змоги переглянути потрібний матеріал знову. Завдяки 

використанню ключових слів та гештегів при створенні 

контенту для онлайн-медіа, а також функції пошуку на 

сторінці, користувач може переглянути матеріал тоді, коли 

саме йому зручно. Незалежність від обмежень та вільний час – 

пріоритети сучасної людини, і Інтернет-ЗМІ підлаштовуються 

під ці стандарти, роблячи користування максимально зручним 

та швидким.  

Враховуючи складну мовну ситуацію в Україні, 

дублювання контенту декількома мовами позитивно впливає на 

використання медіа онлайн. Більшість сайтів надає доступ до 

матеріалів українською, російською і навіть англійською 

мовами. Така різноманітність, можливо, не найсуттєвіше, але 

все таки складає гарне враження про Інтернет-ЗМІ в аудиторії, 

особливо для тієї її частини, яка складно сприймає прийняття 

закону України «Про функціонування української мови як 

державної», за яким українська мова є основною для сфери 

послуг та медіа-простору.   

Звичайно, Інтернет-медіа не мають тих технічних 

можливостей, якими володіє телебачення, але вони швидко 

надолужують цей недолік. Свої мультимедійні матеріали такі 

медіа публікують у соціальних мережах та відеохостингах, 

наприклад, YouTube, де вони набирають безліч переглядів. 
Найчастіше це блоги, де журналісти беруть інтерв`ю у цікавих 

гостей у відеоформаті або підкасти на різну тематику. За своїм 

виконанням такі матеріали не програють телевізійним, а 

подеколи і навпаки – демонструють високий рівень технічної 

підготовки команди та їхню креативність.  

Інтернет-ЗМІ є більш фінансово незалежними, 

порівнюючи з телебаченням, адже свій основний заробіток 
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вони отримують з реклами, розміщеної на сторінках сайту. 

Натомість телебачення має безліч шляхів отримання фінансів, 

наприклад, від олігархічного власника або замовника повного 

матеріалу. Ця залежність від грошей високих крісел обмежує 

розвиток ЗМІ як чесного і прозорого інституту четвертої влади, 

і як наслідок, провокує створення ненадійного, а часом, і зовсім 

неправдивого матеріалу. Тому, цей фактор також становить 

причину збільшення довіри до Інтернет-ЗМІ на противагу 

класичним типам журналістики.  

Отже, Інтернет-ЗМІ широкими кроками прямують до 

повного лідерства серед інших видів медіа. Експансія Інтернету 

у світі стрімко набирає обертів і журналістика не залишається 

в стороні, вступаючи у цю галузь.  

Онлайн-медіа намагаються якомога повніше 

дотримуватись усіх журналістських стандартів, не підігруючи 

політичним діячам і не працюючи у їхніх інтересах. Це робить 

контент таких засобів інформації більш вагомим в очах 

користувачів через відсутність заангажованості.  

Зручна навігація і доступність у будь-який час спряють 

зростанню популярності Інтернет-ЗМІ. Такі медіа зберігають 

вільний час і надають можливість пошуку будь-якого 

потрібного матеріалу.  

У зв’язку із відсутністю політичних власників, Інтернет-

ЗМІ можуть зосередитись на якості та об’єктивності матеріалів 

і не боятися бути чесними у тому, що пишуть.  
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНІЙ 

ЖУРНАЛІСТИЦІ  

 
Для професії журналіста навики роботи з сучасними 

технологіями розглядаються як важлива умова оптимізації 

творчого процесу, вони мають свою специфіку і не можуть 

розглядатися окремо від журналістської творчості.  

На різних етапах своєї роботи журналіст користується 

різноманітною технікою. Наприклад, під час підготовчого, 

пізнавального процесу він користується комп’ютером, 

телефоном, ноутбуком, диктофоном і так далі. Вони 

допомагають вирішити такі завдання: визначити конкретний 

об’єкт, на який варто звернути увагу пресі, уточнити адресу; 

конкретизувати план необхідних практичних дій; визначити 

https://detector.media/shchodenni-telenovini/article/178783/2020-07-15-monitoryng-porushennya-zhurnalistskykh-standartiv-u-telenovynakh-pidsumky-pershogo-pivrichchya-2020-roku-infografika/
https://detector.media/shchodenni-telenovini/article/178783/2020-07-15-monitoryng-porushennya-zhurnalistskykh-standartiv-u-telenovynakh-pidsumky-pershogo-pivrichchya-2020-roku-infografika/
https://detector.media/shchodenni-telenovini/article/178783/2020-07-15-monitoryng-porushennya-zhurnalistskykh-standartiv-u-telenovynakh-pidsumky-pershogo-pivrichchya-2020-roku-infografika/
https://detector.media/shchodenni-telenovini/article/178783/2020-07-15-monitoryng-porushennya-zhurnalistskykh-standartiv-u-telenovynakh-pidsumky-pershogo-pivrichchya-2020-roku-infografika/
http://rb.com.ua/blog/socialnye-seti-i-messendzhery-v-ukraine/
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міру засвоєння громадськістю і журналістикою питань, що 

розглядаються журналістами; обговорення з компетентними 

людьми варіантів розв’язання проблеми; пошук додаткової 

інформації, щоб підтвердити отримані факти і так далі. 

Постановка проблеми: встановити функціональні 

характеристики та фахові особливості використання 

соціальних мереж журналістами.  

Актуальність: на сьогоднішній день складно уявити 

життя без соціальних мереж, у тому числі й у журналістиці.  

Основне завдання дослідження: встановити, саме для 

чого і якими соціальними мережами журналісти користуються 

у своїй роботі.  

Із технологічного погляду «соціальна мережа - це 

інтерактивний, з великою кількістю користувачів веб-сайт, 

контент якого наповнюють самі учасники. Сайт становить 

автоматизоване  соціальне  середовище,  яке  дає змогу 

спілкуватися  групі  користувачів,  об’єднаних загальним  

інтересом» [5: 191]. 

Називаючи журналістику соціальним інститутом, який 

працює на забезпечення всебічного й об’єктивного 

інформування всіх суб’єктів суспільного життя про соціальну 

дійсність, без чого неможливе оптимальне функціонування всіх 

інших соціальних інститутів і суспільства загалом як 

саморегульованої системи, то соціальні мережі істотно 

доповнюють цю місію.  

Коли журналіст приєднується до обраних кіл у 

конкретній соціальній мережі, створює свою спільноту 

«друзів», слідкує за активністю і дописами користувачів, 
поширює їх, це доводить конкурентоздатність соціальних 

мереж як джерел інформації [3: 27]. 

Соціальні мережі залишаються водночас і активною 

платформою для поширення інформації про результати 

журналістської діяльності, які опубліковані в аудіовізуальній 

формі (стаття, радіорепортаж, телесюжет). Через те, що 

більшість медіа мають свій сайт в Інтернеті, журналістські 
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праці теж можна дуже просто знайти. Проте автору не складно 

поширити посилання на сторінку зі своїм доробком у власному 

профілі будь-якої соціальної мережі. Також це допоможе 

оцінити якість зробленої роботи завдяки оцінкам користувачів 

та їхніми коментарями. Саме в цьому полягає одна з цінностей 

взаємодії журналістики і соціальних мереж: тут можна 

отримати персональну думку від людини, у якої можна 

побачити реальні фотографії і чиї думки підписані реальним 

іменем [1: 59]. 

Для того, аби інформація потрапила в Інтернет, не 

потрібно бути журналістом чи власником якогось медіа. Варто 

лише запостити цю інформацію в будь-яку соціальну мережу та 

позначити правильним тегом, щоб пост знайшла правильна 

цільова аудиторія, яка цікавиться такою тематикою. Зробити це 

може будь-хто. Новітні медіа представляють собою 

інтерактивні медіа, котрі засновані на сучасних цифрових 

технологіях, головними рисами яких є: персоналізація, 

прозорість, можливість зворотного зв’язку, 

гіпертекстуальність, дискусії в повідомленнях, створення 

користувацького контенту і так далі [2: 47]. 

Хтось використовує свої акаунти для висловлення 

особистої думки, хтось для досягнення професійних цілей. Які 

ще існують способи використання соціальних мереж для 

журналіста? Один із варіантів застосування – пошук людей, які 

є цікавими при висвітленні тем. Наприклад, журналіст може 

знайти людину, яка буде спікером для його матеріалу або з нею 

можна провести якесь інтерв’ю. Соціальні медіа корисні для 

пошуку джерел [4: 21]. Вони також можуть допомогти у 
пошуку цілих історій. Раніше для того, аби дізнатися, що 

відбувається в Італії та Китаї, треба було прочитати італійську 

газету або подивитися китайське телебачення. А зараз ми все 

це можемо зробити за допомогою одного кліку. Звідти можна 

черпати натхнення, слідкувати за сторінками відомих людей. 

Журналісти можуть використовувати соціальні мережі, щоб 
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спостерігати про що пишуть користувачі, які вони історії 

розповідають та читають. 

Найголовніший негативний момент користування 

соціальними медіа – ризик використати неправдиву 

інформацію. Але присутність фейків, неправдивої інформації, 

в соціальних мережах не є проблемою для справжнього 

журналіста. Адже, коли ти користуєшся і є впевненим 

користувачем соціальних медіа, то в принципі, можна сказати, 

що у тебе з’являється імунітет. Журналіст зможе відрізнити 

неправдиві факти від справжніх.  

Наявність великої кількості негативних коментарів – ще 

один недолік соціальних медіа. Проте, журналіст повинен 

вміти відповідати правильно та коректно відповідати на такі 

коментарі. 

З іншої сторони, соціальні мережі та медіа полегшують 

та пришвидшують роботу сучасного журналіста – це 

найголовніша перевага. Ви помічали, що майже всі телеканали, 

газети та журнали мають свої сайти та акаунти в різних 

соціальних мережах? Адже вони розуміють, що майбутнє дуже 

пов’язане з соціальними мережами, адже майже кожен 

користується ними. 

Отже, Інтернет – це ресурс, який ефективний для 

збільшення аудиторії традиційних ЗМІ. Специфіка взаємодії 

телеканалів з Інтернетом сприяє не тільки збільшенню 

медійного контенту, але й залишає поле для подальшого 

дослідження інтернет-журналістики.  

Журналісти можуть й надалі активно використовувати 

соціальні мережі у своїй роботі. Це дозволить їм швидко 
шукати потрібних коментаторів та людей-героїв для сюжету. 

Також соціальні мережі допомагають журналістам бути в курсі 

останніх подій, стежити за трендами та гучними подіями в 

суспільстві.  

Соціальні медіа допомагають популяризувати певний 

матеріал, збільшити відвідуваність сайту та популярність 
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проєктів. Вони привертають увагу користувачів до праць 

журналіста, розширюють та збільшують її. 

Але найголовніше – це те, що соціальні мережі дають 

можливість отримати віддачу від глядачів та читачів. 

Журналіст може дуже швидко зібрати відгуки та коментарі до 

своїх матеріалів, тобто зрозуміти краще смаки своєї аудиторії, 

тим самим, покращити свої матеріали. 
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НОВИНИ ЯК ОСНОВА ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Постановка проблеми: новина, як базовий жанр 

журналістики відіграє важливу функцію у житті кожної 

людини. Саме тому важливо проаналізувати основні форми 

подачі новин та з’ясувати, чим зумовлена популярність даного 

жанру. 

Актуальність: полягає у дослідженні сучасних 

тенденцій подачі та структуризації інформації. 

Основне завдання дослідження: розглянути новини з 

точки зору журналістських жанрів. 

Новина – це окремий базовий журналістський жанр, який 

має свою структуру подачі інформації та характеризується 

стислим викладом ключових фактів щодо певної події, яка 

сталася нещодавно. 

Вибори президента в Америці, відсутність опалення та 

води в Києві, відставка прем’єр-міністра, рейдерський захват у 

торговому центрі, автокатастрофа на трасі Київ - Чоп, введення 

нових карантинних зон, масове святкування Дня незалежності 

України… Попри різноманітність та, здавалось би, 
несумісність вищеперерахованих подій, всі вони мають 

об’єднувальну рису – наявність у своєму контексті важливої та 

актуальної для суспільства інформації. Тобто, при правильному 

оформленні та чіткій структуризації тексту, всі вони можуть 

стати новинами у вечірньому випуску теле- чи радіо новин або 

на стрічці онлайн-видання. 
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Організовані системи сповіщення виникли досить давно, 

наприклад, в перській імперії їх використовували ще в 500 р. до 

н.е. для ведення війни: повідомлення передавались за 

допомогою вогняних сигналів. Як в античні часи, так і в часи 

Середньовіччя посланці передавали повідомлення на великі 

відстані своїм отримувачам. Суспільні зміни в часи Ренесансу, 

наприклад винайдення книгодруку, сприяли покращенню 

передачі повідомлень. У кінці ХУ ст. з’явилися перші 

друковані брошури. Вони розповідали про весілля князів, війни 

та незвичні явища природи. У ті часи слово «газета» мало 

значення новини, чогось нового. Демократичний рух ХІХ ст. 

сприяв тому, що була створена система новин, яка 

вдосконалюється й до сьогодні. Були створені перші агентства 

новин такі, як Reuters та AssociatedPress. Саме тоді поняття 

новини набуло свого теперішнього значення [1, 360].  

У 21 столітті, в період комп’ютеризації та гіпер 

інформативності, сучасний медіа-простір просто 

перенасичений різними подіями та сенсаціями. Завдяки цьому, 

новина і стала головним та найпопулярнішим жанром 

журналістики.  

В повсякденному житті ми стикаємося з новинами 

кожного дня. Телебачення, радіо, інтернет, газети та журнали – 

це основні джерела, з яких ми черпаємо інформацію та 

розширюємо свої горизонти завдяки фактам, які споживаємо. 

Сьогодні існує величезний вибір ЗМІ, кожен має свій формат, 

тематику і бореться за свого читача чи глядача. Але який би 

унікальний контент не виробляли медіа, в основі все одно 

залишаються інформаційні програми.  
Саме новини є опорною точкою сітки мовлення будь-якої 

телекомпанії, а всі інші передачі розташовуються в інтервалах 

між випусками. 

Кожна новина має свою цінність, адже становить 

суспільний інтерес та має на меті проінформувати аудиторію 

споживачів. Загальний інтерес виникає тоді, коли наявні певні 

фактори, такі як близькість, емоції, конфлікт, тяжкість 
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наслідків та цікавість, і таким чином створюється зв’язок з 

публікою [2, 84]. 

Події, які не здатні викликати певні емоції в аудиторії, 

залишаються поза увагою журналістів та не інтерпретуються як 

новини.  

«Новини – це елементарна форма журналістського 

повідомлення» і «вони інформують нас про події, стан речей та 

думки інших людей, які для нас є новими або важливими та в 

обох випадках цікавими» [4, 131]. Зазвичай, про написання 

новин говорять, як про ази, але насправді, це не найпростіше в 

журналістиці. Навпаки, сучасний формат інформаційного 

тексту - вінець еволюції журналістських жанрів.  

В інтернеті новини позбулись усього зайвого, щоб 

найефективніше доносити інформацію до неуважної аудиторії. 

Вони стали універсальними - певно, тому їх так яро копіюють 

Видань, які роблять стабільно якісний інформаційний контент 

власноруч, а не передирають в інших, в Україні замало. До того 

ж, журналісти повинні публікувати свої матеріали тільки в 

тому разі, якщо вони відповідають загальноприйнятим 

журналістським принципам та нормам. 

Принцип за яким будується текст новини називають 

«перевернутою пірамідою». Новинний текст в середньому 

складається з 4-6 абзаців. Іноді, звичайно, буває менше 

(повідомлення про які-небудь незначні події без подробиць), 

іноді - більше (складна новина з поясненнями) [3]. 

Схема «перевернутої піраміди» передбачає, що 

найважливіша інформація, − основне повідомлення, − 

міститься на початку тексту. Далі, за принципом віддалення, 
розміщується менш важлива інформація. Перший абзац (або 

два абзаци) − преамбула (лід) − найважливіша інформація. Далі 

“горішок” − середина, ядро, стержень того, про що йде мова. 

Далі менш важливі, але достатньо цікаві подробиці і моменти 

[4, 47].                   

Для того, щоб робити свою справу якісно, тобто писати 

новини на професійному рівні, слід дотримуватися 
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журналістських стандартів, які були визначені Декларацією 

принципів поведінки журналістів. Цю Декларацію було 

проголошено як стандарт професійної поведінки журналістів, 

які займаються збиранням, передачею, розповсюдженням і 

коментуванням новин та інформації, висвітленням подій. 

Варто виокремити основні базові стандарти 

інформаційної журналістики, які є важливими, як для 

телебачення, так і для радіо, преси та інтернет-видань. Ці 

стандарти - це баланс думок і точок зору, достовірність, 

точність, повнота, відокремлення фактів від коментарів та 

оперативність подачі інформації. 

Навіть в епоху Інтернету, новини є і залишаються 

основою журналістики. Тому для їхнього добору та подачі 

особливе значення мають придатні та випробувані правила, які 

слугують забезпеченню якісної журналістики [5]. Отже, для 

того, щоб стати професіоналом в журналістській сфері, 

надзвичайно важливо розуміти основні правила новинної 

журналістики та орієнтуватися в формах подачі новин. 
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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «ECOFASHION» ЯК СПОСІБ 

СТАНОВЛЕННЯ ФЕШН-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 

 

У даній статті висвітлюється значення телеграм-
каналу, як форми подачі інформації про модні тенденції. 

Досліджено актуальні теми для матеріалів та описано 

значення даної проблеми для молодого суспільства. 
Проаналізовано, як знайти якісну та корисну інформацію про 

моду, аби і в трендах бути, і раціонально витратити кошти. 
          Ключові слова: telegram-канал, фешн-індустрія, модні 

тенденції, тренди, швидка мода, свідомі витрати, відомі 
бренди, мода, EcoFashion.  

В епоху 21 століття мода активно заповнила весь світ. 

Модні тенденції буквально всюди: від брошур у 
супермаркетах, плакатів на білбордах та будинках, до модних 

блогерів, цілих каналів про фешн індустрію та останні гарячі 

тренди. Ця тема активно набула поширення в мережі Інтернет 

та все більше популяризується серед молодого покоління. 

Сьогодні активний користувач соціальних мереж вже не уявляє 

свого життя без нової пари кросівок з останньої колекції 

“Adidas&Kanye West Collaboration”, наприклад. Стрічка новин 
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в Instagram переповнена новинами з останніх колекцій, модних 
показів. 

Кім Кардаш’ян та її сестра, Кендал Дженнер, яка на 

сьогодні є власницею популярного Інстаграм-акаунту із 218 

мільйонами підписників, отримують за один рекламний пост 

близько 720 тисяч і 1 мільйон доларів згідно дослідження, яке 

проводила Газета.ру. При цьому саме такі популярні 

особистості і задають тренди. Відомі бренди співпрацюють з 

блогерами, зірками шоу-бізнесу та один з одним, власне 

кажучи [2]. 

Розкриття феномену моди вимагає детального 

філософського осмислення. Інтерес до цього явища 

спричинений насамперед тим, що сучасна мода відрізняється 

від тієї, що була у минулих культурних епохах рівнем її впливу 

на людей, її активним та стрімким проникненням в нові, досі 

непідвладні їй сфери культури, що стає новою рисою нашого 

часу.   

Сутність моди вивчав вчений Г.Зіммель [1]. Він вважає, що 

модні речі, мов певні розпізнавальні знаки, що вказують на 

приналежність до вищого класу, а мода і є прагнення низів 

наслідувати еліту.  

Щороку модна індустрія пришвидшує темп зростання. 

Згідно дослідження Vice Media, галузь збільшилась удвічі, 

порівняно з 2000-им роком. Люди стали купувати на 60% 

більше одягу, при цьому носити його за два рази коротший 

термін. Так, у 2015 році покупці придбали одягу на 62 мільйони 

тон. Очікується, що через 15 років ця цифра збільшиться 

практично вдвічі. А для його виробництва знадобиться на 35% 
більше землі та на 50% більше води [3]. 

Метою телеграм-каналу “EcoFashion”є - донести до 

читачів корисну інформацію, сформувати свій унікальний 

стиль, допомогти визначитись тим, хто ще не знайшов «своє».  

Також навчити людей раціонально витрачати кошти, зберігши 

планету,  і при цьому дотримуватись модних тенденцій.  
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Завдання-вивчити механізми EcoFashion щодо 
потужності інформування суспільства згідно його основних 

напрямків, допомогти сформувати свій ідеальний капсульний 

гардероб, розвинути почуття стилю. А також привернути увагу 

до головних модних проблем, таких як: глобальне споживання, 

екологічна свідомість, нав’язування трендів відомими 

особистостями, щоб нам хотілось бути схожими на них й 

проблема швидкої моди. 

Щоб розпочати підготовку для написання матеріалів, 

потрібно було вивчити актуальні модні теми, тенденції, 

виділивши головні для власного телеграм-каналу. Дослідження 

цих питань дало змогу написати власні авторські матеріали із 

можливими шляхами їх вирішення, порадами щодо збереження 

коштів, новинами у світі моди. Була ідея висвітлити авторські 

курси про модні тенденції. Наприклад, «Як створити ідеальний 

капсульний гардероб?», «Вміння поєднувати між собою 

кольори», і т.д. У розробці пізнавальні та корисні пости, адже 

не кожен знає основні приманки брендів на Чорну п’ятницю, де 

можна безкоштовно скористатись підзарядним пристроєм 

якщо раптом у вас «сідає» смартфон, придбати довгоочікувану 

річ за копійки та інше. Важливо те, що канал носить виключно 

інформаційний характер, ми не маємо на меті нав’язливо 

змінити ваш стиль. 

Для каналу збиралися найцікавіші новини із світу моди: 

про актуальні  події, нові достойні обличчя в даній сфері, 

зокрема українського походження, а також цікаві факти. Для 

прикладу, найдорожчі у світі джинси шиє Gucci, до Першої 

світової війни жінкам заборонялось носити шорти, вперше в 
історії Тиждень моди відбувся саме у Нью-Йорку, 

найвідомішим спортивним брендом є Adidas, адже ще з часів 

СРСР компанія поставляла свою продукцію в Радянський Союз 

з 1979 року [3]. 

Кожен допис публікується із візуальним контентом, що 

допомагає читачеві краще запам’ятовувати нову інформацію 

або ж по-новому сприймати стару. Також є голосування, що 
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допомагає у вирішенні спірних питань. В період карантину 
публікується корисна інформація про те, як вберегти себе від 

пандемії та уникнути натовпу, а саме: як правильно замовляти 

товар з Інтернет-магазинів; що робити, коли немає потрібного 

розміру; як зекономити при цьому; а також інформація про 

різноманітні сервіси доставки, які везуть замовлення з усього 

світу і так далі. Кожен день публікуються нові матеріали, щоб 

привернути увагу потенційно нових читачів та втримати вже 

наявних. Як результат- це дасть змогу в подальшому розвивати 

канал та просувати його ідеї у більш широкі кола читацької 

аудиторії.  

Отже, наслідування моді показує відношення споживача 

до суспільства, до навколишнього світу, до самого себе. З 

одного боку, індивідуум прагне зберегти свою 

індивідуальність, свій власний стиль, з іншого боку, ми 

прагнемо бути схожими з іншими членами суспільства тільки 

тому, що так модно. Приховане бажання підкорятися модним 

тенденціям бореться з прагненням бути незалежними від неї, 

немов два різних світи. Також можна зробити висновок, що 

мода має як позитивні, так і негативні сторони. З однієї сторони 

вона пропонує споживачеві готовий продукт та готові зразки, 

яким можна бездумно слідувати, і разом з тим думати, що ти 

розвиваєш в собі ілюзію індивідуальності. З іншого боку, нові 

ідеї, що мають соціальну цінність, еталонні соціальні стандарти 

поведінки чи образ життя можуть поширюватись на широку 

сферу імітації модного зразка. Маса сприймає їх не тому, що 

бачить у них цінність і користь, а тому, що наслідує їх як модне 

явище. Важливим є те, щоб в гонитві за трендами люди знали 
про іншу сторону моди. Про те, що, черпаючи земні ресурси, 

ми не повертаємо те, що взяли. Мода повинна бути свідомою. 

Саме з цією метою і був створений telegram-канал ЕсоFashion. 

Наша місія - допомогти сучасному суспільству бути свідомими 

та відповідальними у виборі того, що одягаємо на тіло. На жаль, 

українські ЗМІ рідко говорять про потойбіччя модного світу, 

проблеми. Як писав засновник модного дому Inditex Group 
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(Zara, Bershka, Uterque, Massimo Dutti): »Багато людей 
дивуються швидкій зміні кольорів, силуетів або крою. Але 

завдяки непостійній природі модних трендів інспектори по 

тканинах в Індії, консультанти в магазинах в Англії, технічні 

дизайнери в США, декоратори вітрин в Іспанії, в'язальники в 

Таїланді, оператори швейних машин в Мексиці і десяток 

мільйонів інших робочих місць і професій, пов'язаних з модою, 

існує в світі. Звичайно ж, мода багато в чому пов'язана з 

розвагою, веселощами. І для покупниці, яка обирає нове чудове 

плаття для вечірки, і для дизайнера, що створює незвичайний 

look, мода дозволяє задовольнити базову соціальну потребу - 

виглядати і відчувати себе добре» [4]. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЦИСТИКИ СИМОНА 

ПЕЛЮРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 
Наразі наша країна все частіше постає перед складними 

виборами. Однак історія має властивість повторюватися, тому 

важливо досліджувати бачення розвитку країни видатних 

історичних постатей. 

Постановка проблеми: дослідити, у вирішенні яких 

проблемних питань сучасної України можна спиратися на ідеї 

публіцистичних творів Симона Петлюри. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що 

публіцистична діяльність, і, як результат, інтелектуальна 

спадщина С. Петлюри може вказати на численні шляхи 

вирішення сучасних проблем України.  

Основне завдання дослідження: визначити як Симон 

Петлюра у своїй публіцистиці пропонує вирішити конкретні 

проблеми української держави. 

Не вся публіцистика, що написана 100 років тому, 

актуальна на сьогодні. Проте цього аж ніяк не можна сказати 

про творчу спадщину Симона Васильовича Петлюри.  

Він творив у складні для України часи, піднімав багато 

надзвичайно важливих тем. Однак сьогодні розглянемо деякі 

аспекти з теми політичного шляху українства до суверенної 

державності.  

Ми живемо в час, коли багато хто ще носить в голові міф 

про Україну як меншого брата РФ. Зараз, під час війни, яку 

почала Росія проти України, публіцистика Симона Петлюри 
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носить надзвичайно актуальний характер, бо пройшло 100 

років, а ворог не змінився.  

«Найбільшою перешкодою для визнання суверенності 

України є гіпноз самого імені Росія. Цей гіпноз треба 

розвіяти…справу поділу Росії треба поставити як справу покою 

цілого світу, як справу європейської рівноваги та реально-

матеріальної вигоди держав.»[1] - писав голова УПА у листі до 

прем'єра А. Лівицького. 

«Московщина уміє різні фарби для утисків над нами 

прибирати: коли треба, то вона робиться «червоною», а коли 

того вимагає справа, то «білою»[2], – також констатував 

публіцист.  

На тлі інформаційної війни ХХІ століття та московської 

пострадянської пропаганди, публіцистика Симона Петлюри 

відкриває очі на багато важливих речей.  Важливими й 

актуальними до цього часу є його міркування щодо ролі 

державної ідеології в націотворчих та державотворчих 

процесах в Україні.  

 «Наша вірність тим ідеям, за які голови поклали 

незабутні лицарі оружної боротьби за українську державність з 

часів 1917 - 1920 рр., буде найкращою пошаною до світлої 

пам'яті їх, до великого чину їхнього життя.»[3] - говорив 

Петлюра. На сьогодні це також актуально. Адже зараз вірність 

ідеям буде пошаною не лише тим лицарям, що полягли у 1917 

– 1920 рр., а й тим, що загинули під час російсько-української 

війни ⎯ це вже 14 тисяч людей.  

Не менш актуальними для сьогодення є погляди Симона 

Петлюри на роль державних лідерів. Вони, на його 

переконання, повинні володіти низкою моральних і ділових 

якостей, таких як: політична послідовність, витримка, здатність 

вийти поза межі мертвого доктринерства, відповідальність за 

доручену справу, творчий підхід до виконання покладених 

завдань, ґрунтовне знання техніки будівництва держави, 

політична далекозорість, уміння орієнтуватися в перипетіях 

політичного життя як українського так і міжнародного, почуття 
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міри й такту, «а найпаче систематичної, невтомної, так званої 

«чорної», праці, до якої не кожен здатен».  

Дієздатність адміністративного апарату держави можуть 

забезпечити професіонали, а тому Симон Петлюра вважав, що 

потрібно залучати до державотворення потрібно фахових 

спеціалістів як зі своєї країни, так і закордонних. Він звертав 

увагу українських дипломатів на те, аби вони уважно вивчали 

державний досвід країн, у яких перебували. 

Відповідно до публіцистики Симона Петлюри, важливою 

підвалиною самостійної Української Держави мала стати 

церква: «Якими б успішними в майбутньому не були наші 

здобутки та досягнення в площині політичної боротьби, все 

ідею нашої державної незалежності «по руках і ногах» буде 

в'язати залежність в площині церковній, вгашаючи і 

підтинаючи самостійницькі змагання нашого народу. Нація, що 

прагне до власного державного життя, не може помиритися з 

такою залежністю.»[3] 

Це питання надзвичайно актуальне і сьогодні. УПЦ 

отримала Томос, але все одно до неї залишається багато 

недовіри через вікове панування МПЦ. 

Петлюра констатував: «Я думаю, що українська 

автокефальна Церква головою своїм повинна мати власного 

патріарха як цілком логічне завершення її ієрархічної 

архітектоніки і еволюції нашої національної думки, нашої 

національної церковної ідеології. Український патріарх - 

рівний патріархові московському - це річ, потреба якої 

вимагається інтересами української Церкви та своєчасною 

оцінкою тих небезпек, що загрожувати будуть, - я це 
передбачаю, - в її натуральному розвитку.»[3] 

Симон Петлюра щиро вірив у велике майбутнє України. 

Говорив, що «Український народ охоче переймає, що кращого 

у других, має великий позив до культури, просвіти і організації, 

і здатний в короткий час зробити те, що іншим треба значно 

більш часу.»[3] 
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Наскрізна тема публіцистичного доробку Симона 

Васильовича – заклик до єдності та відстоювання своєї 

Держави. І в парадигмі сучасних проблем України це не менш 

актуально, ніж на початку ХХІ століття.  

Отже, Симон Петлюра у своїх творах активно виступає 

проти СРСР, більшовицької Росії в тому числі. На сьогодні, 

коли ця країна почала війну, ми вкотре переконалися,  що 

дружба з РФ ні до чого хорошого не приведе.  

Також публіцист вважає церкву однією з найважливіших 

частин держави, а тому вона має бути національна, мати власну 

автокефалію та патріарха. 

Симон Васильович аналізує історичні та сучасні йому 

події та намагається через публіцистику донести до українців 

свої ідеї про незалежну, суверенну країну, а також вірить, що 

«народ-мученик»[3] таки переможе. 

До державобудування треба залучати професіоналів, у 

тому числі іноземних. А також українські дипломати мають 

вивчати досвід країн, які відвідують. 

Ідеї публіцистичної творчості Симона Васильовича 

надзвичайно актуальна в парадигмі сучасних проблем України. 
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ У 

СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ 

 
Щороку у нас в країні випускаються сотні студентів, які 

обрали собі майбутню професію у гуманітарному напрямку, а 

саме забажали стати журналістами. Суспільство потребує 

кваліфікованих спеціалістів у абсолютно всіх сферах й 

журналістика не є виключенням. Дезінформація вже просто 

набридла, тому цю проблему варто якнайшвидше вирішувати, 

й це лягає на плечі молодих журналістів, які ще не встигли 

втратити своє «Я». 

Постановка проблеми: дослідити, що саме та хто 

впливає на формування якості у студентів-журналістів.  

Актуальність теми дослідження полягає в тому, щоб 

зрозуміти, які недоліки присутні під час закладання студентам, 

саме журналістських навичок. 

Основне завдання дослідження: визначити, що саме 

впливає на формування журналіста, як особистості, формує 

його професійні навички та медіакомпетентність.   

Зараз ХХІ століття, ера цифрових технологій, ера 

нанотехнологій, тобто це означає те, що система освіти 

змінилася й не один раз, все удосконалюється, покращується. 

Усе залежить від того, що ти отримуєш на парах, що ти чуєш 

від викладачів та свого оточення. Саме оточення, лишає 

чималий відбиток на свідомості кожного з нас. Лише ми самі 

обираємо подальший шлях, але чимала роль  все ж таки 
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відведена для представників ЗМІ, які можуть вплинути на 

«професіоналізм журналіста». 

«Саме суспільство, громадськість повинні усвідомити, 

що турбота про рівень професіоналізму журналістів – це 

насамперед їхній головний біль.»[1: 81:], - говорив В. 

Здоровега. А й справді, через комерціоналізацію та 

технологізацію, не озброєним оком помітна тенденція 

погіршення журналістського професійного статусу, тому ці 

слова, як на мене то вдалі.  

Головними завданнями у концепції, як спеціально 

створена для покращення медійної освіти виділяє такі складові: 

медіаімунітет особистості; медіаінформаційна грамотність; 

критичне мислення й рефлексія; творчість; аспекти 

медіакультури, а саме аудіальна й музична та візуальна, варто 

мати хороші естетичні смаки які стосуються мистецтва, сучасні 

напрями медіа-арту опосередковані мас-медіа, тощо. [2]  

Дослідження О. Зими [3: 180:] наголошує на тому, що, під 

час застосування деяких елементів медіаосвіти, у вищих 

навчальних закладах, сприяє цьому ж формуванню 

медіакомпетентностей та медіа культури, униканню 

вразливості людини до медіанасильства та медіа маніпуляцій, 

або ж втечі від реального світу, у профілактиці поширення 

залежностей від медіа. «Протистояти амбітному 

медіасередовищу та медіа-інформаційним впливам може лише 

медіаграмотність,  воно захищає психологічне благополуччя 

під час споживання медіапродукції, яка може передбачати 

медіаобізнаність, тобто уміння вирізнити із того всього саме 

потрібну інформацію й оминати інформаційне «сміття»,  вміти 
захиститися від захищатися шкідливої інформації з 

урахуванням добре  прихованих та прямих впливів».[2: 180:] 

Саме ті навички, уміння,  які студенти отримують під час 

навчання й сприяють до формування соціально 

відповідального та грамотного журналіста.  

 Закон України «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів» [4] ухвалені 
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найголовніші ознаки, які характеризують поняття «журналіст» 

– це в першу чергу  творчий працівник, який збирає, одержує та 

створює інформацію, підготовлює її для ЗМІ, також виконує 

службові редакційно-посадові обов`язки у засобах масової 

інформації (в штаті або на позаштатних засадах) відповідно до 

своєї професійної назви посади (роботи), яка зазначена, як одна 

із в державному класифікаторі професій України.[5: 301:] 

Студент – це майбутній журналіст й він має відразу вже 

розуміти, що він відповідальний за створення контенту, який 

буде подаватися суспільству. Він  повинен ще будучи 

абітурієнтом, якщо вирішив вступати на журналіста, що для 

цієї професії поняття «інформація» є надзвичайно важливим, 

адже саме завдяки збиранню, оброблянню та поширенню цієї ж 

інформації   здійснюється професійна журналістська 

діяльність. 

Наша країна потребує якісно та незалежної 

журналістики. Вона такою зможе стане лише тоді, коли буде 

відповідальною та професійною. Під час формування 

компетентностей та навчання студенти повинні зрозуміти, що 

відповідальність – це соціальне явище, яке охоплює майже усі 

види діяльності, тому відповідальність буде обов`язково 

лежати на його плечах.  Крім цього, варто говорити й про 

відповідальність за свої власні вчинки, а не тільки про 

відповідальність суспільства або ж держави загалом. Тобто, 

сама лише відповідальність особистості може становити цей 

стрижень, як вимірювання рівня сучасних суспільно-

соціальних і державотворчих процесів.[6: 47:] 

Під час навчання, студенти-журналісти повинні знати, 
що журналістські права та обов`язки журналіста закріплені 

Законами України «Про інформацію», «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні», та низкою інших 

законодавчих актів. Журналіст ще й несе в межах чинного 

законодавства за перевищення або невиконання своїх 

обов’язків та прав. 
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Найголовнішими нормативними джерелами, де 

знаходяться стандарти якості журналістського матеріалу є 

Етичний кодекс українського журналіста, Кодекс професійної 

етики українського журналіста, Декларація принципів 

поведінки журналістів (Міжнародної федерації журналістів), та 

міжнародні стандарти, принципи журналістської етики [10: 11-

13:]. 

Отже, на формування медіакомпетентностей студентів-

журналістів, впливають не лише викладачі та предмети, які 

вони вивчають у своїх вищих навчальних закладах, але й низка 

законів та кодексів, які регулюють це питання. Тому, студенти 

повинні «гнатися» не за грошима, а за чесною інформацією, яка 

вкрай необхідна нашому суспільству.  

Майбутній журналіст – це сучасний студент, який має 

знати та розуміти, що свобода та незалежність передбачає 

перед собою відповідальність перед аудиторією. Обов`язковим 

дотриманням етичних принципів та  журналістських 

стандартів, саме так розглядається відповідальність за контент. 

Лише на цьому й ґрунтується саме якісна журналістика, й лише 

якісна журналістика має змогу викликати довіру у сучасного 

читача.  
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ПОДКАСТИ ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ СВІДОМОГО 

СПОЖИВАННЯ  

 

В статті розглянуто подкаст як комунікаційний 

інструмент, його переваги в медіа просторі. Наведено проблему 

екологічної кризи та шляхи ефективного просування свідомого 

споживання, застосовуючи подкасти. 

Ключові слова: подкаст, екологічна криза, свідоме 

споживання, комунікації. 

Вступ. Сьогодні пошук виходу з екологічної кризи є 

важливим завданням людства. За останній рік, внаслідок 

епідемії коронавірусу стан довкілля значно покращився, але не 

вирішив проблему екології повністю. Незважаючи на те, що за 

останні роки кількість екологічних рухів та еко-активістів 

збільшилася, потрібно шукати інші способи зміни переконань 

більшості людей. В інформаційну епоху впливати на свідомість 

споживачів стало значно простіше. Для поширення важливих 

тем використовують різні аудіо-візуальні засоби: радіо, 

телебачення, соціальні мережі тощо. Одним з таких засобів є 

новий для більшості сегмент медіаринку як подкаст.  

Актуальність. Подкасти є доволі новим методом 

поширення корисних та важливих тем, тому цей 

комунікаційний інструмент є актуальним здобутком у 

сучасному світі. 

mailto:a.gusevaa2102@gmail.com
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Мета. Дослідити подкаст як комунікаційний інструмент 

та його можливість просувати свідоме споживання.  

Завдання. Розглянути поняття подкаст, його роль. 

Визначити основні переваги просування свідомого 

споживання, використовуючи подкаст. 

Виклад основного матеріалу. Подкастинг – спосіб 

публікації аудіопотоків в Інтернеті, ці файли можна 

завантажити та прослухати. Сам термін «подкастинг» з’явився 

в 2004 році, коли поєднали слова iPod і broadcasting – 

«радіомовлення». За останні п’ять років недрукований контент 

в соціальних мережах виходить на перший план, також 

підвищується інтерес аудиторії до подкастів: з серпня 2018 по 

серпень 2019 року кількість згадок аудіоблогу в соцмережах 

виросло в чотири рази. Для когось подкасти – інструмент 

самоосвіти, для когось – розвага, але насправді роль подкастів 

більш значуща. Порівняно зі Сполученими Штатами Америки, 

де подкасти це вже індустрія, в Україні – це вважається новим 

трендом, який набув популярності після початку пандемії у 

2020 році.   

Наразі можна виокремити такі основні формати 

подкастів:  інтерв'ю, авторський коментар, панельна дискусія, 

документальний або сторітеллінг.   

Можливість відкладати прослуховування подкастів 

ілюструє одну з головних тенденцій медіаспоживання останніх 

років [1]. Слухачі часто вибирають не спеціалізовані сервіси і 

додатки, а звичні майданчики, наприклад відеохостинг 

YouTube. Подкасти слухають за кермом, у громадському 

транспорті або під час прогулянки. Це називають паралельним 

споживанням, коли можна слухати подкаст і робити ще 

декілька справ одночасно. Виходячи з цього все більше число 

людей різко скорочує час перегляду телевізійних передач і 

відмовляється від прослуховування радіо, а робить свій вибір 

на користь подкасту. 
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Зробивши огляд на особливості комунікаційного 

інструменту – подкасту, можна розглянути його роль у 

просуванні свідомого споживання.  

Причин для просування усвідомленого споживання є 

достатньо. Згідно Sustainable Consumer Survey, 65% аудиторії 

більш лояльна до компаній, які підтримують екологічні 

ініціативи. Однак лише 25% знають про такі ініціативи [2].  

Тільки в 1987 році у доповіді «Наше спільне майбутнє» від 

Комісії Брунтланд, було зазначено концепцію сталого розвитку 

(sustainable development). В ній трактувалось про те, що сучасне 

покоління має задовольняти свої потреби людства, але 

захищати потребу майбутніх поколінь в безпечному довкіллі 

[3]. 

Існує безліч створених подкастів, які підіймають тему 

екологічності, зміну клімату, zero waste та свідомого 

споживання. 

Один з таких є Wardrobe Crisis – спеціальний проєкт з 

питань навколишнього середовища австралійського Vogue та 

його редактора Клер Прес, яку називають одним з піонерів руху 

«slow fashion». У своєму подкасті Клер обговорює питання 

усвідомленого споживання, етичного ставлення до природи, 

зменшення відходів виробництва, а також політичного і 

соціального активізму. Деякі випуски Wardrobe Crisis 

присвячені рабству в індустрії моди. У Клер також є сайт з 

короткими переказом кожного випуску а також роз’ясненням 

незрозумілих слів. 

Також в Інтернеті користуються популярністю наступні 

подкасти: 

1) Pokolenie Zero. Подкаст Асі Міцкевич про тих і для тих, 

кому не все одно, що буде з планетою, і хто хоче застосовувати 

свої унікальні знання і досвід для кращого майбутнього. 

2) Вся правда про екологію. Світлана Возикова – автор 

подкасту, вже більше семи років займається проблемами 
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сталого розвитку. Разом з експертами вона з'ясовує, чи реально 

зміна клімату, чому потрібно вирішувати проблему відходів і 

багато іншого. 

3) How to Save the World. Дві подруги – Меган і Джеймі 

придумали подкаст як платформу для обміну ідеями 

впровадження екологічних практик в побуті та особистому 

догляді. У подкасті говорять про сталий розвиток, системні 

проблеми навколишнього середовища, позбавлення від 

шкідливих звичок, «нульові відходи», а також про екологічних 

продуктах. 

Важливо визначити основні переваги подкасту для 

просування усвідомленого споживання.  

По-перше, аудиторія подкасту чітко визначена і має 

високу лояльність до спікерів, сприймаючи їх як інфлюенсерів. 

Люди порівняно довго слухають подкасти – у середньому 

більш, ніж половину епізоду. Це більше, ніж середня глибина 

перегляду відео на Youtube. По-друге, ви можете доволі 

ефективно доносити свій меседж до аудиторії. Таким чином, 

створюється ком'юніті людей, які мають спільні погляди на 

тему екології. По-третє, подкаст може стати чудовим 

експлейнером про важливість свідомого споживання. До 

аудиторії варто донести користь цієї інформації [4]. 

Висновок. Особливістю подкастів є те, що ця форма 

комунікації дає можливість більш якісно взаємодіяти з 

аудиторією. Не дивлячись на те, що подкастинг в Україні 

робить свої перші кроки, на заході він сприймається як 

повноправний канал передачі інформації. Будь-який подкаст 

можна перетворити в цікаву історію і донести головний меседж 

до слухачів. У подкасті важливим є аудіальні компоненти, які 

впливають на сприйняття і є стимулом до більш глибокого 

сприйняття свідомого споживання. Завдяки ним людство може 

змінити свою модель поведінки та ставити навколишнє 

середовище, вище своїх потреб. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОПРОДУКТІВ У 

СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНСТАГРАМ 

 
Анотація – робота присвячена розгляду інфопродуктів як 

сучасного методу просування у соціальних мережах. У роботі 

наведено типологію інфопродуктів та їх роль у просуванні 

блогу в соціальній мережі Інстаграм. З’ясовано, як 

інфопродукти впливають на розвиток сторінки в соціальних 

мережах та яка їх основна мета. 
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FEATURES OF INFORMATION PRODUCTS IN 

THE SOCIAL NETWORK CALLED INSTAGRAM 

 

Abstract – the article is devoted to the consideration of 

information products as a modern method of promotion in 

social networks. The article presents the typology of 

information products and their role in the promotion of the 

blog in the social network called Instagram. We found out how 

information products affect the development of a page in 

social networks and what their main purpose is. 

Keywords: social networks, information product, 

promotion, marathon, guide, Instagram, blog, blogging, PR. 

 
Вступ. На сьогодні існує безліч методів для просування 

власного блогу в соціальній мережі Інстаграм: реклама у 

блогерів, таргетована реклама, взаємний піар, створення 

вражаючого контенту, спонсорство у конкурсах тощо. Але 

одним з органічних методів просування власного блогу є 

створення інфопродуктів – інформаційних доробків власного 

створення, які пов’язані з тематикою блогу та мають на меті 

заохотити цільову аудиторію, таким чином органічно 

збільшити кількість підписників та залишити їх надовго. 

Актуальність. Інфопродукти є доволі новим методом 

просування себе у соціальних мережах, тому їх дослідження 

буде актуальний здобутком у сучасному світі. 

Мета. Дослідити типологію інфопродуктів та їх 

можливість просувати власний блог в соціальних мережах. 

Завдання. Розглянути поняття інфопродуктів, їх роль у 

блозі. Розробити типологію інфопродуктів, які найчастіше 

використовують при просуванні блогу в соціальній мережі 
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Інстаграм, надати їм визначення. Визначити методику 

просування власного блогу, використовуючи інфопродукти. 

Виклад основного матеріалу. Інфопродукт – збірка 

інформації на тему, яка близька автору, що написана на основі 

відкритих джерел і скомпонована в одному місці. Також 

визначення інфопродукту можна трактувати як знання та 

досвід людини (або декількох людей), упакований для 

подальшого ознайомлення іншими людьми [1]. 

З розвитком соціальної мережі Інстаграм почала 

набирати популярність велика кількість інфопродуктів. Їх 

популярність обумовлена тим, що за допомогою поширення 

власного досвіду можна знайти свою цільову аудиторію та 

таким чином просувати власний блог.  

Наразі можна виокремити такі основні типи 

інфопродуктів у соціальній мережі Інстаграм: 

1. Онлайн-марафон. Формат інфопродукту – інтерактив. 

Учасники марафонів за допомогою виконання завдань 

протягом певного часу навчаються якимось навичкам. 

Найпопулярнішими є спортивні марафони, метою яких є 

схуднення, вивчення нюансів правильного харчування, 

виконання фізичних тренувань.  

2. Гайд. Гайдом називають інструкцію з певної теми, 

сфери тощо. Після вивчення гайду у людини має сформуватися 

чітке уявлення про те, що саме потрібно зробити, щоб досягти 

конкретної мети. Це вдалий формат для фахівця, який 

розбирається в конкретному питанні та зможе максимально 

просто і зрозуміло скласти про це довідник [2]. 

3. Чек-лист – покроковий план дій у певній сфері у 
вигляді таблиці або списку. Основна його відмінність від гайда 

полягає у відсутності потреби суворого виконання усіх пунктів. 

4. Вебінар. Це онлайн лекція, яка зазвичай проходить в 

прямому ефірі.  Формат інфопродукту – відеоконференція. Під 

час вебінару учасники можуть ставити запитання доповідачу, 

що дає змогу отримати саме ту інформацію, яка цікавить 

найбільше. Також продуктом продажу може бути запис вже 
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минулого вебінару, який є менш ефективним, але все рівно 

інформативним. 

5. Онлайн-курс. Це максимально продуманий 

інфопродукт з різноманітними навчальними матеріалами: чек-

листами, вебінарами, гайдами, презентаціями, домашніми 

завданнями, тестами та зворотним зв'язком. Такий онлайн-курс 

можна вважати повноцінним навчанням конкретній темі чи 

професії [3]. 

Зробивши огляд на типологію онлайн продуктів, можна 

розглянути їх роль у просуванні блогу у соціальній мережі 

Інстаграм.  

Інфопродукти виступають методом просування у тому 

випадку, коли надаються безкоштовно або за умови підписки 

на автора продукту. Таке просування буде органічним за 

рахунок того, що аудиторія, зацікавлена у темі вашого 

інфопродукту, буде цільовою, тобто направленою на спільні з 

вами інтереси [4]. Для прикладу: блогер, який пише про 

здоровий спосіб життя бажає знайти свою аудиторію, якій буде 

цікаво спостерігати за його публікаціями. Він створює 

інфопродукт – гайд по створенню раціону харчування на 

тиждень. Головною умовою отримання гайду є підписка на 

блогера. Далі відбувається просування самого інфопродукту 

шляхом залучення таргетованої реклами чи рекомендації 

блогера.  

Таким чином у людей з’являється зацікавленість у 

інформації, яку надає блогер та бажання її отримати. 

Отримавши підписку, блогер продовжує публікації корисних 

постів та сторіз, які переводять підписника із статусу 
«підписався заради гайду» в статус «залишився та отримує 

користь із блогу». 

Нерідко безкоштовні інфопродукти виступають 

«розігрівом» для подальшого продажу платних інфопродуктів, 

виступаючи «пробником», який закриє усі заперечення перед 

покупкою основного продукту [5]. 
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Висновки. Отже, інфопродукти є вдалим інструментом як 

у просуванні власного блогу, так і в отриманні прибутку. Серед 

основних видів інфопродуктів вирізняють чек-лист, вебінар, 

гайд, марафон та онлайн-курс. Вибір інфопродукту для 

власного блогу залежить від знань, які є у автора та ресурсів, 

які він готовий вкласти у створення якісного продукту, який 

приведе до необхідної йому мети. 
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ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У ПРОСУВАННІ ІНСТАГРАМ МАГАЗИНУ 

Сьогодні телекомунікаційні та інформаційні технології 

крок за кроком впроваджуються в усі сфери людського життя, 

тим самим суттєво змінюючи як способи виробництва, так і 

форми надання послуг, проведення дозвілля тощо. Поряд з цим 

суттєво збільшується популярність мережі інтернет, а саме 

соціальних мереж, до яких з кожним днем долучається велика 

кількість людей. Згідно з опитуванням, проведеним R&B 

Group[1], соціальна мережа Інстаграм в Україні займає 3 місце 

у рейтингу станом на 2020 рік, що являє 28%. Це говорить про 

те, що доцільно розвивати бізнес саме у цій соціальній мережі. 

Одним із видів бізнесу, який знаходиться на досить розвинутій 

позиції як в Україні так і в світі в цілому є інтернетторгівля.  

Найефективнішим методом просування є просування за 

допомогою комунікаційних технологій. Ефективність 

комунікацій у соціальних мережах є об’єктом інтересу великої 

кількості дослідників здебільшого практичного спрямування. 

Джон Бернофф та Чарлін Лі [2] акцентували увагу на вірусному 

ефекті поширення інформації у соціальних мережах. Дамір 

Халілов [3] розкрив сутність тактичних заходів для просування 

товарів та послуг через ці платформи. Автори статті також 

досліджували загальні вектори змін у комунікаційному 

середовищі, зокрема тенденції розвитку масових комунікацій у 

глобальному інтерактивному просторі з акцентом на вірусні [4; 

5; 6]. Проте у сучасній літературі бракує ґрунтовних наукових 

досліджень комунікаційних стратегій у соціальних мережах, а 

саме у Інстаграм, та методів оцінки і підвищення їх 

mailto:Stepanova.elizavveta@gmail.com
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ефективності. Більшість інформації є набором практичних 

рекомендацій без відповідного наукового обґрунтування. В 

результаті сутність соціальних мереж та комунікаційних 

технологій залишається нерозкритою. 

Мета статті полягає у виявленні найефективніших 

комунікаційних технологій у просуванні Інстаграм магазину. 

Об’єктом дослідження виступає процес формування суспільної 

думки в глобальному інтерактивному просторі. Предметом 

дослідження є методи підвищення ефективності стратегій 

комунікацій в соціальній мережі Інстаграм. 

Інстаграм є впливовим чинником розвитку власного 

бізнесу. Він виступає вагомим інструментом формування 

суспільної думки про бренд та повністю впливає на продажі. 

Для того, щоб успішно наладити процес роботи Інстаграм 

магазину та підвищити прибуток та лояльність бренду, 

важливо володіти теоретичними та практичними знаннями 

ефективних комунікаційних технологій та успішно втілювати 

їх у життя. 

Найбільш конкретне визначення Інтернет-торгівлі дає 

М.В. Макарова: «Інтернет-торгівля – це форма здійснення 

торгівлі товарами чи послугами з використанням технічних і 

програмних можливостей глобальної комп’ютерної мережі 

Інтернет» [7]. Як і всі галузі підприємницької діяльності, 

інтернет-магазини потерпають від жорсткої конкуренції. Адже, 

на сьогодні, через їх значну кількість, замовити потрібний 

товар в мережі вже не новина і люди відносяться до цього як до 

звичайної буденної справи – походу по реальним магазинам. У 

зв’язку з цим, власники інтернет магазинів, або ж ті, хто хоче 

такий відкрити, змушені шукати методи його просування. 

Розглядаючи на практиці велику кількість технологій 

просування, можна виділити найефективніші з них: 

1. Зворотній зв'язок. Досить часто бренди у 

Інстаграм нехтують цим методом, що є великою помилкою. 
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Робота з цільовою аудиторією не повинна відбуватися в 

односторонньому форматі. У Інстаграмі є чудова можливість 

контактувати із своєю ЦА, що дозволяє почути відгук про 

продукт, створювати якісь опитування та розкривати питання, 

які більш цікаві для споживачів. У результаті взаємодія з 

цільовою аудиторією  створює лояльність до бренду. 

2. Брендинг. Важливі елементи брендингу:  

• Айдентика – назва, лого, шрифт, кольорова гама, 

візуальний образ бренду 

• Упаковка – пакети, листівки, візитки, бірки, інші pos 

матеріали 

• Tone of voice бренду – тип його комунікації у 

соціальних мережах 

• Сервіс бренду – повага та своєчасна відповідь клієнту 

• Легенда бренду 

Добре пропрацьований брендинг компанії повідомляє 

про його унікальність, переконує купувати саме ваш продукт, а 

не у конкурентів, брендинг помножує цінність продукта, 

формує довіру, а в результаті створює лояльність. 

3. Lovemark. Це образ бренду, націлений на 

створення емоційного зв’язку з покупцем. 

Цю концепцію сформував та описав у своїй книзі ще в 

2005 році директор СЕО агенцства Saatchi & Saatchi Кевін 

Робертс. Він вважає, що найкращі бренди будуються на довірі, 

а великі – на любові.[8]  

До Lovemark можна віднести такі технології: 

• Storytelling – захоплюючі історії: минуле, справжнє, 

майбутнє 

• Цінності – Ринок потребує не лише якість та 

функціональність, а й Adittional Value продукта 

• Інновації – постійні покращення продукта, він повинен 

бути максимально простим та приємним у використовуванні 
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• Особистий бренд – довіра та лояльність до бренду, за 

яким стоїть особистість. Люди купують у людей 

4. Таргетинг. Ключовою перевагою соціальних 

мереж є чудові можливості для таргетингу аудиторії (тобто 

фокусування рекламної кампанії на конкретний сегмент). Це 

дає змогу фокусувати кампанію настільки глибоко, наскільки 

потрібно. Користувачі самі, реєструючись у соціальних 

мережах, повідомляють про себе максимум інформації: вік, 

місце проживання, сімейний стан, освіту, професію, 

захоплення та багато інших фактів. У результаті маркетолог 

має значно більше інформації, ніж у випадку з іншими 

маркетинговими інструментами, і це дає можливість 

працювати тільки з тими користувачами, які максимально 

відповідають конкретному уявленню про цільову аудиторію 

[9]. 

5. Сторіс – це дуже важливий та прибутковий 

інструмент у Інстаграм, тому нехтувати ним просто не можна. 

Існує велика кількість інтерактивних механік у сторіс, які 

необхідно використовувати у просуванні магазину у Інстаграм. 

Також через сторіс потрібно розказувати про особистість, яка 

стоїть за брендом, її життя та експертність. Сторіс – це один із 

найкращих способів комунікації з цільовою аудиторією.  

Отже, дослідивши питання просування магазину у 

Інстаграм, можна зробити висновок, що застосування 

комунікаційних технологій є надзвичайно важливим 

елементом. Потрібно досить детально розібратись у цих 

методах та обов’язково застосовувати їх у практиці. 

Використовуючи комунікаційні технології, підприємці 

отримують безліч переваг, адже при створенні стратегії 

просування за допомогою вищевказаних методів, ключовим є 

створення унікального контенту, який буде поширюватися 

користувачами соціальних мереж.  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що одними з 

найефективніших технологій комунікації у просуванні 

магазину через Інстаграм є: зворотній зв'язок, брендинг, 
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lovemark, таргетинг та сторіс. Лише правильно 

використовуючи усі ці методи у комплексі можна досягти 

успіхів у продажах та лояльність аудиторії. 
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Рекламні та піар-комунікації в глобальному 

інформаційному світі 

Формувати враження  та заявляти про себе, керувати 

поведінкою та настроєм людей найефективніше та найпростіше 

якраз через інформаційні канали. Завдяки комунікативним 

процесам, які єднають суспільство на всіх рівнях, транслюють 

та розподіляють інформацію, вони мають вагомий вплив на 

суспільство. На сьогодні актуальними є саме рекламні та піар-

комунікації, які допомагають та створюють нові можливості в 

інформаційному просторі.  

Особливу увагу даному питанню приділяють  провідні 

вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: Д. Огілві, Ч. Сендідж, Є. 

Ромат, Л. Балабанова, С.Блек, Е. Бернейс, Г. Почепцов та інші.  

Метою цього дослідження є проаналізувати роль 

комунікацій в глобальному інформаційному світі.  

Рекламні комунікації найчастіше визначають як непряму 

форму переконання, яка тримається на інформаційному чи 

емоційному описі переваг продукту. Її задача – створити у 

споживачів позитивне уявлення про продукт і зосередити їхні 

думки на здійсненні покупки [1]. 

Процес комунікації здійснює найбільш загальні 

завдання, наприклад: 

 - інформувати про події та факти; 

 - розвивати контакти між людьми; 

 - керувати процесом спілкування. 

Інформаційно-комунікативна функція реклами є 

головною, так як саме в процесі рекламної комунікації стає 

можливим здійснення всіх без виключення її функцій: вона 
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формує і поширює інформацію, відомості про послугу, особу, 

ідею та інше.  

Значення цієї функції полягає в тому, що, вона забезпечує 

взаємодію між усіма елементами і структурами соціальної 

системи на основі організації інформаційних взаємодій 

(комунікації) між членами суспільства, і сприяє їх соціалізації 

[2]. 

Ефективність комунікативного процесу залежить від 

комбінації вербальної та невербальної комунікації. Отже, під 

рекламною комунікацією розуміється передача звернення від 

джерела інформації до її отримувача. Загальна схема 

комунікаційного процесу включає чотири базові елементи:  

- відправника (особу, яка збирає, систематизує та передає 

інформацію);  

- повідомлення (закодовану за допомогою символів 

інформацію);  

- канал (засіб передачі інформації) та одержувача (особу, 

якій призначена інформація) [3]. 

Яскравим прикладом ефективного комунікативного 

процесу є метод, який застосувала Таїландська асоціація 

розвитку населення та населених пунктів. Вона виготовила 

футболки із зображенням Вінстона Черчілля, який робить свій 

знаменитий жест — здіймає два пальці у вигляді латинської 

літери "V". Під зображенням Черчілля автори розташували 

надпис: "Зупинись на двох". 

PR – це безумовно феномен сучасного суспільства, який 

на підставі високорозвинених інформаційно-комунікаційних 
технологій створює нові можливості інформаційного контролю 

та впливу на суспільну свідомість. 

Процес піар-комунікацій відбувається за допомогою 

обміну інформацією, на основі якої фахівці PR отримують 

відомості, необхідні для прийняття ефективних рішень. 

Паблік рілейшнз – це функція управління, покликана 

оцінювати ставлення публіки, ідентифікувати політику і дії 

приватної особи або організації стосовно до громадських 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

515 

 

інтересів і виконану програму діяльності, спрямовану на 

досягнення розуміння і сприйняття її масами [4]. 

У сфері зв’язків з громадськістю виділяють чотири 

моделі PR-комунікацій: 

Перша модель – це модель, пропаганди, маніпуляції, 

реклами. Вона використовується з метою рекламування та 

просування підприємства та його продукції. У такому випадку 

не враховується необхідність надання актуальної та правдивої 

інформації про товари і послуги. Компанія зацікавлена лише в 

отриманні швидкого прибутку, а створення позитивного іміджу 

йде на другий план. Рекламні повідомлення поширюються, як 

правило, через ЗМІ. 

Друга модель – це модель інформування громадськості. 

Основними критеріями даної концепції вважаються «довіра», 

«доброзичливість» і «взаєморозуміння», які відображають 

головні цілі PR комунікацій. В рамках цієї моделі фахівці PR 

надають повну та достовірну інформацію.  

Третя модель  – це  двостороння асиметрична 

комунікація. В результаті контактів з громадськістю, компанія 

намагається вселити громадськості свою думку і змінити її 

поведінку. Наявність зворотного зв’язку робить дану модель 

двосторонньою. 

Четверта модель– це двостороння симетрична модель, 

яка демонструє активну взаємодію підприємства та 

громадськості для досягнення взаєморозуміння. У межах даної 

концепції характерна широка практика укладення договорів, 

вирішення конфліктних ситуацій, які повинні сприяти зміні 

думок і поведінки громадськості [5]. 

Отже, можна дійти висновку, що рекламні та піар-

комунікації відіграють важливу роль у інформаційному 

просторі. Вони стають їхнім стратегічним ресурсом, здатним 

покращити виробництво на основі знань та інформації, 

безпосередньо мають значний вплив на нашу свідомість, 

беруть участь у реалізації найбільш загальних завдань, 

наприклад, управління процесом спілкування, розвитку та 
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підтримки контактів між людьми, інформування про важливі 

події громадського життя.  
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ЕКОСИСТЕМА ПРОЄКТІВ ТА ІНІЦІАТИВ ДЛЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

ВСТУП 

Цілі сталого розвитку (ЦСР), які ще називають 

“Глобальними цілями” – це загальний заклик до дій, 

спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити 

планету і забезпечити мир і процвітання для всі людей у світі. 

17 Цілей є розвитком успіху Цілей розвитку тисячоліття; крім 

того, серед інших пріоритетів, вони також охоплюють нові 

сфери, такі як кліматичні зміни, економічна нерівність, 

інновації, стале споживання, мир і справедливість [1]. Тема є 

актуальною, адже ЦСР підтримуються більшістю країн світу як 

на національному, так і місцевому рівнях. 

Мета статті – проаналізувати екосистему сучасних 

проектів, які спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 1) визначити зміст поняття "сталий розвиток"; 2) 

дослідити перелік проектів, які спрямовані на досягнення Цілей 

сталого розвитку, у різних галузях; 3) надати характеристику 

зазначеним проектам. 

Метод дослідження, який використовується, – контент-

аналіз для пошуку проектів зі сталого розвитку у мережі 

Інтернет та ознайомлення з їхніми офіційними сайтами. 

Практичне значення статті полягає в систематизації 

інформації про сучасні проекти, які спрямовані на досягнення 

Цілей сталого розвитку. 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

новий план дій (Порядок Денний), орієнтований на 

виведення світу на траєкторію сталого та життєстійкого 

розвитку, що включає 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) та 169 

задач. У Порядку Денному зазначено: "Цей план 

реалізовуватимуть усі країни та всі зацікавлені сторони, що 

діятимуть на засадах співробітництва і партнерства. Ми 

сповнені рішучості звільнити людство від тиранії бідності та 

нужденності, зцілити та убезпечити нашу планету. Ми 

прагнемо здійснити сміливі та перетворювальні кроки, які 

настійно потрібні для того, щоб вивести світ на траєкторію 

сталого і неухильного розвитку. Вирушаючи у цю спільну 

подорож, ми урочисто обіцяємо, що ніхто не буде залишений 

осторонь" [2]. Україна, як і інші країни-члени ООН, 

приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого 

розвитку. Для встановлення стратегічних рамок національного 

розвитку України на перiод до 2030 року на засадах принципу 

«Нiкого не залишити осторонь» було започатковано 

інклюзивний процес адаптації ЦСР [3]. 

Стійкий розвиток, сталий розвиток (англ. sustainable 

development) — загальна концепція стосовно необхідності 

встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб 

людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи 

їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Як 

сформулювала визначення сталого розвитку у своїй доповіді 

Комісія Брундтланд, це «розвиток, який задовольняє потреби 

нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх 

поколінь задовольняти свої власні потреби» [4].  
Проєкти та ініціативи, присвячені сталому розвитку, 

зібрані в рамках платформи для співпраці ООН, яка доступна 

за веб-адресою 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/. Станом на 27 

лютого 2021 року, є активними 5364 кейсів, 173 - з Європи. 

Платформа "Партнерство заради ЦСР" відкрита для всіх 

зацікавлених сторін, включаючи держави-члени, громадянське 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/
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суспільство, місцеві органи влади, приватний сектор, науково-

технічне співтовариство. Загальною метою онлайн-платформи 

є мобілізація партнерських відносин на підтримку ЦСР. 

Платформа має на меті забезпечити простір для обміну 

знаннями та досвідом між різними суб'єктами, які беруть 

участь у багатосторонніх партнерствах та добровільних 

зобов'язаннях, пов'язаних із Цілями сталого розвитку, а також 

для надання періодичних звітів про їхній прогрес. Платформа 

також інформує про подальші дії та перегляд Порядку денного 

на 2030 рік [5]. Зареєстрованим ініціативам пропонується 

підтримувати актуальну інформацію та періодично самостійно 

звітувати про прогрес один раз на рік через Інтернет-

платформу, зосереджуючи увагу на тому, як ініціатива сприяла 

досягненню конкретних цілей та завдань у Порядку денному 

2030 року.  

Екосистема — це стійкі зв’язки між людьми, 

організаціями та їхніми рішеннями, що виникають на основі 

спільного бачення стосовно бажаних перетворень [6]. Отже, 

система, компонентами якої є проекти та ініціативи, об’єднані 

в рамках платформи "Партнерство заради ЦСР”, за ознаками є 

екосистемою. На платформі можна переглянути проєкти та 

ініціативи за різними критеріями, а саме - за ціллю, за мережею 

активностей або базою даних, за регіоном, за статусом, за 

звітуванням.  

Розглянемо більш детально декілька проектів, які 

присвячені сталому розвитку. У галузі культури працює 

проект Culture | 2030 indicators із розробки показників для 

оцінки внеску культури в реалізацію Порядку денного 2030. 
Проект є спробою використати унікальний досвід, 

накопичений ЮНЕСКО в питаннях моніторингу, збору та 

аналізу кількісних і якісних даних в сфері культури, а також 

привернути увагу до ролі культури з точки зору реалізації 

Порядку денного на період до 2030 року [7].  Роль культури у 

побудові більш стійкого світу зараз широко визнана і 

відображена в Порядку денному. Концептуальна база, 
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методологія та механізми реалізації проекту по можливості 

спираються на існуючі джерела даних, використовуючи якісні 

та кількісні дані для оцінки внеску культури, інтегрують дані 

звітів щодо конвенції та програми ЮНЕСКО в галузі культури, 

розробляють інструменти як на національному, так і на 

місцевому рівнях, сприяють співпраці між установами, 

пропонують структуру, адаптовану до різних статистичних 

можливостей. Після того, як місто або країна запровадить 

основу, напрацьовані аналітичні матеріали та передові 

практики інтегруються до бази знань (цифрового банку даних) 

про культуру. Інформація, зібрана в рамках проекту у пілотних 

містах та країнах, є цінною базою для вимірювання прогресу на 

місцевому та національному рівнях.  

Проект Catalyst 2030 - проект з об’єднання громадських 

організацій, соціальних підприємств, донорів та інших 

новаторів соціальних змін з метою співпраці для досягнення 

ЦСР [8]. Станом на лютий 2021 року, мережа об’єднує 500+ 

соціальних підприємців, новаторів, послідовників соціального 

підприємництва, які представляють 195 країн світу. Для 

сформованої спільноти важливо, щоб усі 17 ЦСР розглядались 

як частина взаємопов’язаної, загальної картини, а не 

ізольовано. Catalyst 2030 був запущений у липні 2019 року 

провідними соціальними підприємцями з Ашоки, Echoing 

Green, Фонду соціального підприємництва Schwab, Фонду 

Skoll та інших глобальних мереж соціальних підприємців та 

соціальних новаторів. Цей рух було офіційно започатковано на 

Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні 2020 року. 

Через місяць понад 80 співзасновників провели інавгураційну 
зустріч Catalyst 2030 в садибі Althorp в Нортгемптоні 

(Великобританія), щоб скласти колективну дорожню карту на 

роки вперед [8]. На даний момент секретаріат Catalyst 2030 

знаходиться в Амстердамі (Нідерланди).  

Проект Business for 2030, який ініціювала Рада США з 

міжнародного бізнесу, має на меті дослідити внесок бізнесу у 

досягнення ЦСР [9]. Станом на лютий 2021 року, в рамках 
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проекту функціонує 218 ініціатив від 54 компаній та 

організацій, відбувається сприяння досягненню 89 із 169 задач 

в рамках ЦСР (53%), ініціативи представлені в 150+ країнах. 

ВИСНОВКИ 

Забезпечення сталого розвитку є актуальною темою 

сьогодення. Проекти та ініціативи, присвячені сталому 

розвитку, зібрані в рамках платформи "Партнерство заради 

Цілей сталого розвитку (ЦСР)". Станом на 27 лютого 2021 

року, є активними 5364 кейсів, 173 - з Європи. Кейси (проекти 

та ініціативи) утворюють екосистему, та спрямовані на 

виконання Порядку денного на період до 2030 року. Окремі 

проєкти та ініціативи виступають як підсистеми, об’єднуючи у 

своїй структурі елементи. Проект Catalyst 2030 об’єднує 500+ 

соціальних підприємців, новаторів, послідовників соціального 

підприємництва, які представляють 195 країн світу. Проект 

Business for 2030 містить 218 ініціатив від 54 компаній та 

організацій. Отже, екосистема є складною за своєю 

структурою. 
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МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНОГО 

ІНТЕРФЕЙСУ ВЕБ-САЙТІВ 

Кількість користувачів Інтернет постійно зростає і 

становить майже п'ять мільярдів, що еквівалентно населенню 

всього світу в 1987 році. Уже не тільки кожна поважаюча себе 

організація має власний сайт, але і окремі користувачі, 

незалежно від того чи є вони підприємцями, створюють сайти-

візитки або сайти-блоги.  

Стрімкий розвиток веб-дизайну тягне за собою появу на 

ринку безлічі різних варіантів і стильових рішень зовнішнього 

оформлення веб-сайту, основною метою якого є залучення і 

https://whc.unesco.org/en/culture2030indicators/
https://catalyst2030.net/
http://www.businessfor2030.org/
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утримання уваги користувача на сторінці [1, 2]. Завдання 

залучення відвідувача на сайт вирішує графічне оформлення. У 

свою чергу, зручність і простота користування дозволяють 

утримувати відвідувача і змушують його повертатися на сайт 

знову і знову. Простежуючи розвиток вітчизняних сайтів, варто 

зауважити, що не всі вони досконалі за своєю структурою, 

зручності і графічного оформлення. Велику увагу слід 

приділяти не тільки зовнішнім виглядом, але і логіці, і будовою 

сайту. Все повинно бути інтуїтивно зрозуміло починаючи з 

переходів від сторінки до сторінки, закінчуючи функціоналом 

сайту [3]. 

В загальному плані, створення сайту – це досить дорога, 

трудомістка та коштовна робота. Саме тому, щоб спростити 

роботу по створенню макета веб-сайту, що приводить до 

економії коштів і часу розробки, представляється методика. 

В даний час існують кілька критеріїв якості веб-сторінок. 

Вони можуть змінюватися в залежності від конкретного 

проекту, проте існує кілька «основних», яким повинен 

відповідати будь-який якісний веб-сайт. 

Такими критеріями є [4]: 

• Адаптивність - здатність сайту міняти свою графічну 

окреслення в залежності від заданих розмірів екрану пристрою, 

з якого здійснюється перегляд. Один з найважливіших 

критеріїв якості в даний час. 

• Кросбраузерність - здатність сайту виглядати однаково 

добре при перегляді з різних браузерів. 

• Швидкість завантаження - сайт повинен 

завантажуватися якомога швидше, щоб користувачеві не 

доводилося чекати. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 

такі завдання [3] : 

• здійснити аналітичний огляд досягнень в області 

створення графічного дизайну веб-сайтів; вивчити поняття 

графічного інтерфейсу; 
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• проаналізувати ефективні приклади його реалізації; 

вивчити особливості веб-дизайну; 

• дослідити інструменти і методики створення 

графічного інтерфейсу веб-сайтів; 

• визначити проблеми створення макета веб; 

• визначити критерії ефективності розробки графічного 

інтерфейсу; 

• розробити ефективну методику створення графічного 

інтерфейсу; 

• здійснити практичну реалізацію методики у вигляді 

веб-сайту; 

• провести порівняльний аналіз ефективності методик 

створення графічного інтерфейсу. 

Створення дизайну макета кожного сайту є тривалий і 

копіткий процес. Для того, щоб цей процес був найбільш 

ефективний необхідно ретельно визначити етапи розробки і 

час, що витрачається на кожен з них.  

Процес створення дизайну не повинен бути хаотичним, а 

навпаки структурованим та ефективно виконаним. Внаслідок 

розрізненого робочого процесу може вийти сайт, який не має 

загальної структури. На відміну від такого упорядкований 

процес розробки дизайну не тільки скорочує час, але і сприяє 

розвитку творчого мислення, допомагає знайти кращі ідеї, 

підвищує ефективність праці, спрощує роботу і робить її більш 

приємною [4]. 

Схема, якою зазвичай користуються веб-дизайнери для 

якісної розробки макету сайту, представлена на рис. 1. 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

526 

 

 
Рис. 1. Схема розробки сайту 

 

Оптимальний процес розробки повинен мати лінійну 

структуру, не бути роз'єднаним і не мати повторень. Такий 

підхід дозволяє значно скоротити час та виконати це за досить 

короткий проміжок часу створення графічного дизайну, 

зберігаючи при цьому цілісність розробки. 

Запропонована методика є лінійною і передбачає 

послідовне виконання ряду кроків, що представлені на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Схема побудови сайту 

 

Так, на першому етапі необхідно провести глибоке 

дослідження і зробити начерки. важливо глибоко вникнути в 
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тему, досліджувати і проаналізувати всі переваги і недоліки 

аналогічних по темі сайтів, зрозуміти та проаналізувати 

аналоги. 

На цьому кроці дизайнер робить мозковий штурм, шукає 

натхнення, робить різні скетчі, замітки, записи ідей [5].  

Результатом роботи на поточному етапі є ескіз 

майбутнього сайту. На наступному кроці необхідно створити 

посібник з типографике. Цей етап є одним з найбільш 

важливих, оскільки на основі обраних шрифтів і буде 

створюватися колірна палітра розроблюваного сайту рис.3.  

Результатом роботи на даному етапі є набір основних 

шрифтів, використовуваних для заголовків, основного тексту і 

розділів. 

 

 
Рис. 3. Керівництво по роботі з кольором і шрифтами 

 

На основі дослідження сучасних інструментів і методик 

створення графічного інтерфейсу веб-сайтів, були встановлені 

основні етапи процесу розробки і визначені проблеми, що 

впливають на кінцевий результат.  

Створення сайту це маркетинговий крок, спрямований на 

створення інформаційного ресурсу. 

Створення та розробка сайтів досить важкий та клопіткий 

процес, що потребує знань не тільки в програмуванні, а й 
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знання в теорії кольору, основ композиції та шрифтової 

композиції. 

Тому, щоб якісного розробити його, потрібно 

дотримуватись певної послідовності: 

• визначення структурної схеми сайту - розташування 

розділів, контента і навігації; 

• web-дизайн - створення графічних елементів макету 

сайту, стилів і елементів навігації; 

• розробка програмного коду, модулів, бази даних і 

інших елементів сайту необхідних в проекті; 

• тестування і розміщення сайту в мережі інтернет. 

Існує безліч засобів для створення web-сайтів, але лише 

деякі з них здатні надати розробникам широкий спектр 

інструментів для вирішення більшості завдань.. При розробці 

web-сайту, необхідно вибрати найбільш ефективні засоби та 

програми для розробки, починаючи від програми для створення 

скетчів до програми для написання коду для виконання 

поставлених завдань. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю 

візуального супроводу в сфері міжнародної виставкової 

діяльності. Міжнародна виставкова діяльність – це комплекс 

заходів, спрямованих на організацію, оздоблення та 

проведення виставкових заходів на рівні регіону, країни та 

міжнародного простору. В контексті заходів відвідувачу 

пропонуються різні експонати, товари та послуги, які 

намагаються детально та привабливо продемонструвати, щоб 

зацікавити майбутнього користувача.  

Міжнародні виставки є гарною можливостю 

продемонструвати свій товар, послугу або експонат водночас 

великої кількості людей з різних сфер праці, географічних 

місцевостей, культурних слоїв; слідкувати за новим словом у 

різних галузях; придбати нові цікаві та корисні знайомства. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 

дозволяють реалізувати це максимально якісно та ефективно. 

Адже в сфері міжнародної виставкової діяльності ІКТ 

володіють значним потенціалом. По-перше, заходи 

виставкового характеру передбачають наявність візуалізації, а 

застосування ІКТ підвищує зацікавленість та рівень сприйняття 

відвідувачів. По-друге, в умовах карантину інформаційно-

комунікаційні технології дають змогу проводити міжнародні 

виставкові заходи у дистанційному форматі, не втрачаючи 

якість та зацікавленість відвідувачів.  

Новизна даного дослідження виявляється в пошуку, 

аналізі та систематизації інформації щодо типів інформаційно-
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комунікаційних технологій, які вже застосовані або можуть 

бути застосовані в майбутньому в сфері міжнародної 

виставкової діяльності.  

Завданнями дослідження є: 

1. Пошук прикладів вже існуючих способів застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у міжнародній 

виставковій діяльності; 

2. Пошук засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій, які можуть бути застосовані в міжнародній 

виставковій діяльності; 

3. Аналіз та систематизація отриманої інформації. 

ІКТ в міжнародних виставках дають змогу як 

продемонструвати всі експозиції, так і реалізувати доступ 

покупців, інвесторів та експертів галузі до їх перегляду і 

придбання. 

Найтиповішим способом застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у міжнародній виставковій 

діяльності є презентації. Це простий, зрозумілий та 

традиційний спосіб. Новим словом для цього типу 

представлення інформації є інтерактивні презентації, вони 

більш цікаві для користувача через наявність діалогу між 

комп’ютером та людиною і можливість самостійного вибору 

шляху сприйняття інформації. Інтерактивні презентації дають 

змогу відвідувачам опрацювати інформацію на власному 

пристрої, що дозволяє продовжувати проводити міжнародні 

виставкові заходи в умовах карантину та не заперечувати 

рекомендаціям МОЗ. 

Ще одним традиційним способом є інфографіка.  

Інфографіка – це інформація, візуалізована таким чином, щоб 

користувачу було легко та цікаво сприймати складну 

інформацію. Інфографіка надає інформацію цікаво, 

оригінально і унікально. 

Іншим способом є голограма. Голограмою називається 

пласке зображення, яке глядачу здається тривимірним. Це 
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гарний засіб презентувати об’єкти, які не можна або важко 

транспортувати, занадто тендітні, мають статус культурної 

пам’ятки. Також за допомогою голограми можна керувати 

розміром експонату: зменшити, збільшити або 

продемонструвати натуральну величину.  

Набирає популярність такий спосіб, як використання VR-

технологій. За допомогою VR-технологій людину повністю 

занурюється в досліджувану тему. Комп’ютер моделює 

навколо користувача середу, яку він може роздивитися від 

першої особи власними очима. Цей спосіб має велику 

перспективу через цікавість та видовищність для користувача. 

Також використання VR-технологій підвищить кількість 

усвідомленою та запам’ятованої інформації. 

Важливою частиною застосування ІКТ у виставкових 

заходах є аудіосупровід. Інформаційно-комунікаційні 

технології дозволяють не просто записати мову диктора, а й 

обробити промову, в залежності від потреби. Важливими є всі 

аспекти: від простого прибирання шуму з запису та підвищення 

гучності до додання музикального фону або звукових ефектів, 

можливості керування користувачем промови, тобто обрання 

швидкості та гучності промови, можливість відмотати назад 

або перемотати звукову доріжку вперед. 

Ефективним способом застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій у міжнародній виставковій 

діяльності є 3D-моделі, а саме — процес їх створення: етапи 

макетування, розробка дизайну, проектування за допомогою 

спеціальних програм. 3D-моделі використовуються тоді, коли 

немає можливості виставити реальний об’єкт або є 

необхідність дати користувачу можливість торкнутися 

експоната, розгледіти з усіх сторін. 

Інформаційно-комунікативні технології в сфері 

міжнародних виставок грають важливу роль для обміну новими 

досягненнями та передовим досвідом. Наприклад, в Білорусі 

кожного року проводиться виставка «Тібо», яка орієнтована на 
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залучення уваги суспільства і фахівців до процесів цифрової 

трансформації економіки з використанням сучасних світових 

трендів. На останній виставці були представлені інтерактивні 

сенсорні LED-панелі Newline з технологією мультитач і 

цифрові освітні рішення; гра World of Tanks; Teslasuit - костюм 

віртуальної реальності; пристрій Hypervsn для відображення 

3D - зображень; Narcine - медичний імплантат для 

нейростімуляції електричним струмом, хмарна платформа 

моніторингу громадської безпеки «KIPOD» Safe City і інші [1].  

Ще одним гарним прикладом є GITEX Global 2021 – 41-а 

міжнародна виставка інформаційних технологій регіону 

Перської затоки. Більшість технологій, яким присвячена 

виставка, входить в стадію технологічної зрілості. Тому на 

GITEX багато часу приділяється практичним питанням їх 

застосування: поліпшення ситуації з трафіку після появи 

розумних автомобілів; віртуальної реальності як засобу для 

поліпшення хірургії та освіти; штучного інтелекту в різних 

сервісних послуг, включаючи державні [2].  

Також потрібно відмітити ISA Sing Expo 2021 – 

міжнародну виставку цифрової та зовнішньої реклами і 

дизайну в Лас-Вегасі, США. Експозиція виставки представить 

лазерні гравери і різаки; широкоформатні принтери і друковані 

матеріали для зовнішньої і внутрішньої реклами; цифрові 

дисплеї і дисплейне обладнання; матеріали і компоненти для 

друку від іноземних виробників, а також представить навчальні 

програми, зосереджені на технічних, управлінських і бізнес-

аспекти індустрії знаків (логотипів) [3]. 

Таким чином, інформаційно-комунікативних технології 

– важлива та невід’ємна складова сфери міжнародної 

виставкової діяльності. За допомогою засобів ІКТ користувач 

більш зацікавлений в отриманні інформації та краще її 

сприймає. Також застосування ІКТ допомагає продовжувати 

міжнародну виставкову діяльність в умовах обмежень, 

спричинених поширенням та боротьбою з COVID-19. 
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Інформаційно-комунікативних технології завдяки візуалізації 

робить презентацію більш цікавою, оригінальною та 

інформативнішою для сучасного відвідувача. Інформаційно-

комунікативні технології допомагають максимально 

правильно, цікаво та сучасно розкрити зміст пропонованих 

товарів та об’єктів. 
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РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ  

У МІЖНАРОДНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ 

 

Одним із новітніх феноменів міжнародної економіки є 

електронна торгівля. Актуальність дослідження 

обумовлюється зростаючим значення електронної торгівлі у 

світовій економіці та роллю сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у її реалізації. 

Насамперед, дамо визначення поняттю «електронна 

торгівля». Згідно Закону України «Про електронну комерцію» 

— це господарська діяльність у сфері електронної купівлі-

продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю 

https://www.tc.by/exhibitions/tibo2019/
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шляхом вчинення електронних правочинів із використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем [1]. Модельний 

закон про електронну торгівлю розглядає це поняття як 

торгівлю, що здійснюється із використанням інформаційних 

систем, інформаційно-комунікаційної мережі і електронних 

процедур [2]. Міжнародна електронна комерція — це продаж 

товару веб-сайт електронної комерції для покупців в 

зарубіжних країнах [3]. 

Міжнародна електронна комерція — це незаперечна 

можливість зростання. Прогнозується, що глобальна 

електронна комерція зросте майже на 20% і досягне 18,89 

трлн.дол. до 2027 р. [3]. З недавніми глобальними правилами 

пандемії та карантину мережеві покупки набули ще більш 

широкого розповсюдження серед споживачів і стали чи не 

єдною умовою ведення торгівлі на міжнародному ринку. 

Розглянемо особливості електронної торгівлі. За змістом 

своєї діяльності електронна торгівля суттєво відрізняється від 

реальної і характеризується специфічними рисами [4]: 

віртуальність (електронна торгівля здійснюється в режимі on-

line без обов'язкового безпосереднього фізичного контакту 

учасників); інтерактивність (адекватне інформаційне 

забезпечення покупця його запиту у вигляді інтерфейсу); 

глобальність (без часових, просторових, адміністративних, 

соціально-демографічних, асортиментно-товарних меж); 

динамічність (моментальні зміни і адаптація до нових умов); 

ефективність (спроможність забезпечити прибуток, інші 

економічні вигоди, а також соціальний ефект). 

З розглянутих вище визначень та особливостей 

електронної комерції зрозуміло, що її існування та реалізація 

абсолютно неможливі без використання інформаційно-

комунікаційних технологій. Саме ІКТ стали рушієм 

становлення та вихід на транскордонний рівень електронної 

торгівлі.  

Існують такі основні засоби ІКТ, що забезпечують 
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функціонування міжнародної електронної торгівлі: телефон, 

факс, телебачення, система електронних платежів та грошових 

переказів, електронний обмін даними та Інтернет. Найбільш 

універсальним інструментом порівняно з іншими засобами є 

Інтернет, оскільки за його допомогою більшість етапів 

комерційних операцій можуть бути здійснені в інтерактивному 

режимі з однією чи декількома особами, без обмежень у часі чи 

просторі, та з відносно низькими витратами. 

Проведений аналіз літературних джерел дозволив 

виокремити ключові Інтернет-технології, що дозволяють 

реалізувати електронну торгівлю: Web-вітрини, Інтернет-

магазини, торговельні ряди, торговельні автомати, електронні 

аукціони тощо. Розглянемо їх детальніше.  

Електронна вітрина являє собою спеціалізований Web-

сайт, який містить інформацію про перелік товарів, які 

пропонуються покупцям, та порядок розміщення замовлення 

на такі товари. Мета Web-вітрини полягає у зборі попередніх 

замовлень для їх виконання у реальному режимі. Прикладом 

Web -вітрина є ресурс http://kiwisim.com/. 

Інтернет-магазин — спеціалізований Web-сайт, що 

забезпечує повний цикл купівлі-пролажу товарів через Інтернет в 

інтерактивному режимі з використанням електронного каталогу. 

Інтернет-магазин реалізовує такі операції: ознайомлення, вибір 

товару, оформлення замовлення, проведення взаєморозрахунків, 

відстежування виконання замовлення. https://www.apple.com/shop 

дозволяє здійснити покупку з будь-якої точки світу. 

Торговельний майданчик (торговельні ряди) являє 

частину електронної торгівлі, де здійснюють купівлю-продаж 

одночасно численні покупці і продавці, використовуючи єдині 

служби, програми, апарати, каталоги та інші ресурси. Це, по 

суті, сукупність декількох електронних магазинів, керованих 

різними продавцями, що розповсюджують різноманітні 

продукти та послуги (так званий горизонтальний ринковий 

майданчик). Прикладом торговельного майданчику є 
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платформа https://www.shopping24.de/. 

Інтернет-аукціон — організаційна форма у сфері 

електронної роздрібної торгівлі, що полягає в організації 

процесу роздрібної купівлі-продажу на базі сучасних 

інформаційних технології у публічній атмосфері з 

установленням кінцевої ціни на конкурентних засадах. 

Аукціонні торги проводяться за допомогою спеціального 

програмного забезпечення, що встановлюється на сайті 

організатора аукціону. Одним з таких ресурсів є Antiqon 

(https://www.antiqon.com). 

Окрім розглянутих, до форм електронної торгівлі також 

відносяться: інформаційні послуги, інтернет-трейдинг, інтернет-

банкінг, рекламний бізнес, фінансовий сервіс у вигляді 

платіжних систем, надання послуг зв’язку і засобів спілкування, 

дистанційне навчання та онлайн-консультації, ігровий бізнес 

тощо. 

Таким чином, сучасні ІКТ, і зокрема Інтернет-технології, 

є дійсно потужним інструментом, що забезпечує реалізацію 

міжнародної електронної торгівлі. Інтернет-мережа стала 

віртуальним середовищем, де відкрили представництво всі 

світові виробники і надало можливість споживачам 

здійснювати покупки з будь-якого куточку світу не 

перетинаючи кордонів. 
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ 

В результаті динамічного розвитку сфери інформаційних 

і комунікаційних технологій і їх впливу на усі аспекти життя 

суспільства, підвищується роль електронних засобів навчання 

в освіті [2]. На сьогоднішній час, в умовах активного 

проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в 

систему освіти, актуальним стає завдання реорганізації 

навчального процесу та процесу управління освітою. Все 

гостріше стає питання удосконалення процесу передачі 

систематизованих знань, навичок і умінь від одного покоління 

до іншого. Для ефективного навчального процесу створюються 

нові методи і технології навчання. 

Під електронними засобами навчання розуміють 

електронні видання, що містять систематизовані відомості 

наукового або прикладного характеру, викладені у формі, 

зручній для вивчення і викладання, і розраховане на тих, що 

навчаються різного віку і міри навчання [4]. До найбільш 

популярних електронних засобів навчання відносяться 

електронні підручники. 

Використання комплексу різноманітних мультимедійних 

можливостей (анімація, звук, якісні ілюстрації, сотні 

інтерактивних завдань і т.д) процес навчання стає більш 

актуальним і цікавим. 

Практично в усіх напрямках навчальних дисциплін 

створюються електронні навчальні посібники. Наприклад, 

мультимедійні засоби навчання корисні при самостійній і 
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індивідуальній роботі, що є невід’ємною частиною освітнього 

процесу. Вони дуже важливі для орієнтаційної системи 

навчання та для самоорганізації студента. Він швидко та легко 

може знайти потрібний навчальний матеріал не відвідуючи 

бібліотек.  

Дослідження показують, що використання і застосування 

навчальних програм з різних дисциплін дозволяє підвищити не 

тільки інтерес до майбутньої спеціальності, а й успішність з 

дисциплін та впевненість у достовірності викладеної 

інформації, адже в наш час, студент шукає відповіді у Вікіпедії, 

що є недостовірним джерелом і тим самим породжує 

поверхневі знання. 

Нині можна виділити основні вимоги до сучасних 

навчальних посібників, які мають бути орієнтовані на 

збільшення самостійної роботи студента, а, отже, мають бути 

простішими у використанні, інформативними, наочними, 

посилюючими мотивацію до освоєння предмета; бути 

доступними для тих, що усіх, що бажають отримати 

повноцінну освіту; забезпечувати підготовку фахівців високого 

класу; широко використати сучасні засоби телекомунікації і 

новітні інформаційні технології. 

Засоби створення електронних посібників можна 

розділити на групи використовуючи комплексний критерій, що 

включає такі показники, як призначення і виконувані функції, 

вимоги до технічного забезпечення, особливості застосування. 

Відповідно до вказаного критерію можлива наступна 

класифікація [1]:  

● мови програмування;  

● засоби мультимедіа;  

● гіпертекстові і гіпермедіа засобу; 

● спеціальні програмні засоби створення електронних 

посібників. 

Мови програмування. Сучасні візуальні середовища 

програмування (Visual Basic, C# та ін.) дозволяють створювати 
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досить універсальні програми, у тому числі і електронні 

посібники. Щодо явних недоліків електронних посібників, 

створених засобами мов програмування можна віднести :  

● складність модифікації і супроводу;  

● велику вартість внаслідок трудомісткості розробки.  

До переваг:  

● різноманітність стилів реалізації (колірна палітра, 

інтерфейс, структура електронних посібників, способи подання 

матеріалу);  

● відсутність апаратних обмежень, тобто можливість 

створення електронних посібників, орієнтованого на наявну в 

наявності технічну базу. 

Засоби мультимедіа. Технології мультимедіа об'єднують 

декілька способів подання інформації: текст, нерухомі 

зображення, зображення, що рухаються, і звук в інтерактивний 

продукт. Засоби мультимедіа дозволяють значно збагатити 

учбовий матеріал за рахунок активізації усіх способів 

сприйняття. Таким чином, до переваг електронних посібників, 

створених за допомогою мультимедійних засобів відносять :  

● можливість комбінованого представлення навчального 

матеріалу в графічному, текстовому, звуковому виді;  

● можливість автоматичного перегляду усього змісту 

навчального посібника ("слайд-шоу"). 

До недоліків належать:  

● велика вага електронного підручника на диску;  

● переважає лінійна структура представлення учбового 

матеріалу. 

Гіпертекстові і гіпермедіа засобу. Гіпертекст - це спосіб 

нелінійного подання текстового матеріалу, при якому в тексті є 

яким-небудь чином виділені слова, що мають прив'язку до 

певних текстових фрагментів. Таким чином, користувач не 

просто перегортає по порядку сторінки тексту, він може 

відхилитися від лінійного опису по якому-небудь посиланню, 

тобто сам управляє процесом видачі інформації. У гіпермедіа 
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системі у ролі фрагментів можуть використовуватися 

зображення, а інформація може містити текст, графіку, 

відеофрагменти, звук. Використання гіпертекстового засобу 

задовольняє деяким вимогам, що пред'являються до навчльних 

посібників, як структурованість, зручність в зверненні, 

систематичність викладення інформації та її достовірність [3]. 

До переваг електронних посібників, що створені за 

допомогою засобів гіпертекстових технологій належать : 

● повну сумісність з web- технологіями і можливість 

публікації електронних посібників в мережі Інтернет;  

● компактність представлення учбового матеріалу і мала 

вага електронних посібників за рахунок застосування 

спеціальних алгоритмів стискування інформації.  

До недоліків можна віднести:  

● відсутність єдиного стандарту представлення учбового 

матеріалу;  

● залежність відображення учбового матеріалу від 

конкретного браузеру. 

Спеціальні програмні засоби створення електронних 

посібників. Нині існують безліч спеціальних програм для 

складання електронних посібників.  

Переваги: 

● єдиний стандарт представлення компонентів 

електронних посібників по різних учбових курсах ; 

● наявність вбудованих контролюючих і тренажерних 

систем; 

● жорстка структуризація компонентів і матеріалів. 

Що стосується недоліків: 

● обмеження в уявленні ілюстрацій і мультимедіа  

● обмеження можливостей для створення варіативної 

частини електронних посібників 

● обмеження свободи викладача в структуризації учбових 

матеріалів і їх компонентів. 
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За допомогою перерахованих програмних засобів, 

можливо структурно відобразити структурну схему 

електронного посібника (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурна схема електронного посібника 

Слід зазначити, що враховуючи сучасний стан технічної 

бази в освітніх установах, використання мов програмування 

для створення електронних підручників стає неактуальним.  

Таким чином, електронний навчальний посібник, якому 

належать всі ознаки навчального посібника, має зовсім нові, 

якості, що включають елементи засобів гіпермедіа, 

мультимедійних засобів, також віртуальної реальності і 

спеціальних програмних засобів, що забезпечують достатній 

високий рівень наочності, ілюстративності, систематизованості 

інформації і високу інтерактивність у використанні, забезпечує 

нову структуру подання навчальної інформації. 
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DESIGN LAYOUT FOR THE MAGAZINE 

Problem: Designers are incredibly unique creatures. Where 

other people see a blank space, a designer sees an opportunity to 

create. But there is a problem in placing all the elements on the same 

plane, you also need to remember and not forget to convey the main 

idea of the layout design. 

The magazine is gradually becoming the leading media, 

advertisers are increasingly publishing advertisements in periodicals 

because there is no best place for advertising, which would be stable 

in a short period and spread to a clearly defined audience and 

market. 
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Today there are thousands of magazines in the world on 

various topics. They inspire, inform, educate and entertain 

audiences around the world.  

The layout should be the same, ie the same elements of the 

strip (headings, notes, footnotes, columns, tables, formulas, 

illustrations, etc.) should be the same layout and have the same type 

of reflection throughout the publication. 

The task of the magazine layout is to design the material of 

the issue in a compositionally finished form, to separate one material 

from another, and at the same time to preserve the graphic and 

logical connection of all elements. Printing magazines by offset 

printing allows you to freely use the area of the spreads, a variety of 

material. 

The layout of the magazine is a page-by-page graphic 

(mostly) plan of the issue number, taking into account all the 

elements of design and test execution. If the textual and illustrative 

content of the next issue of the magazine begins with the editorial 

thematic plan, then the direct production process of each issue of the 

publication is a layout [1]. 

Designing a magazine is necessary to create an attractive and 

recognizable image and maintain it for a long time. Here, new non-

standard solutions that will interest the reader, again and again, will 

be an effective choice. The main elements of the design of the 

publication are typography, the spatial arrangement of elements, 

color solutions, and illustrative material. 

Every properly made magazine has rules in construction. For 

example, a journal may be based on a "static" or "dynamic" layout 

model. 

The static layout is always built horizontally, each material is 

presented on its own. Articles are presented calmly and without loud 

headlines, which are also typed in the fonts of relatively small pins, 

often one typeface. There are few illustrations. In a dynamic layout, 
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the stripes are always in motion, the materials are connected, stand 

out with their decorative ornaments. 

The layout of the publication is a set of works, which 

includes: logo, selection of fonts, modular grid, illustrations, 

development of rubrication and navigation, development of strip 

design [2]. 

A logo is a business card of any organization or company. 

Font selection. The main element of the magazine strip is the 

text. Therefore, the main problem that needs to be solved when 

developing the graphic concept of the magazine is the choice of 

fonts. You can't use fonts for beauty. When choosing a font, you 

need to evaluate the content of the text, reading conditions, and 

printing capabilities. 

The title is an important element of the publication because 

its ability to attract and hold the reader's attention is an important 

element of the strip. It is from reading the title that the reader's 

acquaintance with this issue of the magazine begins. 

The current trend in the design of much larger headlines is 

objective because the main function of the headline is to attract 

attention. But we must not forget about the principle of the ratio of 

different design elements to scale. 

It is recommended to use no more than four fonts for the entire 

issue of the magazine for the design of the main text and the titles. 

Variety is achieved through the use of different typefaces, font sizes, 

but the font pattern remains the same. 

Recently, title complexes (title, subtitle, rubric) are becoming 

more complex, they are added to various graphic elements of 

illustration, geometric shapes. 

A modular grid is a structure of graphic elements on pages. 

The basis of a modular grid is a module, ie the main step of the grid, 

which is built using vertical columns and horizontal lines. 

A modular grid is created for the entire page, not for each 

page. This is done so that the entire magazine cover is perceived as 
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a whole, and not split into right and left parts, and the whole edition 

does not look like separate pages of different magazines. The 

modular grid of reversal can consist of 2, 3, 4, etc. equal and not 

equal in the width of columns. 

Illustrations. Because visual aids (photos, fonts, rulers, color) 

carry such a heavy load, they should always offer the reader 

something interesting. Visuals should always perform at least one of 

the following tasks: to attract the reader's attention, to mark the main 

idea of the page, to highlight among the readers those to whom the 

page is intended, allowing others to skip content they do not want. 

Development of rubrication and navigation. A rubricator is a 

list and order of permanent or periodic sections of a journal, united 

by one topic and corresponding to the specifics of the whole journal; 

Development of strip design. All of the above are just design 

elements, and the design itself is born when the designer combines 

these elements into a single whole on each page (strip). And then 

they form a single and harmonious design layout of the publication. 

List of references: 

1. Галкін С.І. Оформлення газети та журналу: від 

елемента до системи. Загальне та особливе в художньо-

технічному конструюванні періодичних видань. – М .: 

Видавництво МДУ, 1984. – 152 с. 

2. Панфилов Е.О., Концепция издания и ее 

основные составляющие – Екатеринбург: Проект Ахей, 
2005. – 91 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

546 

 

УДК 0.030 

Korzina A.I. 

(1st year master's student, publishing and printing, 
National aviation university, Kyiv) 

3339534@stud.nau.edu.ua 

 

SOFTWARE SELECTION PROBLEMS FOR THE 

LAYOUTING PROCESS REFERENCE 

PUBLICATIONS 
 

To date, many programs have been created for the layout of a 

multi-page publication. The most relevant are the layout programs 

Adobe InDesign, Adobe PageMaker, QuarkXPress, and Microsoft 

Word. Each of which has its own unique characteristics and may be 

most appropriate for different stages of layout [3]. 

Microsoft Word is a common and easy-to-understand text 

editor that lets you type, edit, and format text. A document can 

consist of a wide variety of data types, such as: structured text, 

graphics, graphs, and charts. 

The advantages are: ukrainianized version, which includes 

spell checking according to the latest rules of the modern Ukrainian 

language; optimized interface with a simple configuration that 

allows you to choose combinations for hotkeys, symbols and menu 

windows, and therefore, in this case, the practicality and efficiency 

increases significantly; work with large text blocks without delay; 

vertical text alignment is carried out in automatic mode, which saves 

a lot of time in the layout process; easy to learn functionality that 

allows you to start using as quickly as possible; tools for creating 

and editing tables, graphs directly in the program; a strong degree 

of protection of the document and user personal data; a large number 

of cancellations of recent transactions; built-in formula editor; 

creation of automated content, index and footnotes; interaction with 

almost all current graphic, audio and video formats; 

The disadvantages are: in the case of forwarding or re-editing 

and saving, the location of the text block with the strip may differ 
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significantly from the original document; some, already accustomed 

to the professional, components of the layout process are absent or 

limited in their capabilities; impossibility of correct work with color 

and its separation for future printing; unfinished paragraph character 

style function. To assign, create or edit a style, you need to do a lot 

of things and fundamentally change the user interface. 

Adobe PageMaker is a convenient semi-professional 

typesetting program suitable for creating printing products of 

various sizes. The program is endowed with a large number of 

templates, tools for creating and editing graphics. 

The advantages are: availability of the Ukrainianized version; 

simple functionality that allows you to quickly learn this software; 

ability to place text, graphics, auxiliary components on many layers 

and show or hide them with one click; a large number of possible 

master templates that can be used to set your unique style and 

settings in one layout; correct work with the color scheme; the 

ability to export to automated with all the necessary PDF settings; 

the appearance of frames that create windows in which you can see 

their contents; the presence of automated content, index and 

footnotes, which significantly speeds up the work in the software; 

editing a large number of macros; special algorithms for merging a 

multi-page edition into a single one without violating the general 

numbering. 

The disadvantages are: restrictions on the creation and editing 

of tables and charts, as it is necessary to install a special application 

Adobe Table; low speed processing of three-dimensional images; 

vertical text alignment is not performed automatically; a small 

number of user interface settings; low accuracy of units of 
measurement; inconvenient layout of images on pages with a large 

number of columns due to binding to the grid lines; lack of a formula 

editor; cancellation is possible only once; change of format requires 

a complete reversal of the publication. 

Adobe InDesign is a professional typesetting software with 

any number of pages, designed for printing or electronic version, 

which allows for high-quality and fast creation, editing and 



СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

548 

 

publishing of a large number of printed products and digital 

publications on the Internet. The presented program has a large 

number of tools for editing fonts, tools for design that follows 

trends [1]. 

The advantages are: ukrainianized version; multilingualism; 

the ability to connect a variety of modules to increase the capacity 

of software capabilities; integration with Adobe family software 

products such as Photoshop, Illustrator, etc .; color accuracy; the 

ability to create combinations for hotkeys; export of automated 

PDF; placement of text, graphics on different layers and the ability 

to show or hide layers in seconds; creation of several master 

templates, with special styles in one publication; numerous number 

of cancellations of the last actions and their repetitions; creation of 

a vector image, directly in the layout; great functionality of features 

in the styles of character and paragraph; automated word spacing. 

The disadvantages are: system requirements for computer 

specifications; file transfer is performed with some difficulties, for 

example, when sending or transferring the layout to another media, 

it is necessary to transfer a folder with files of used fonts, graphics, 

with their absence there will be a connection error; automatic 

vertical alignment of the text is not carried out; lack of a formula 

editor; insufficient number of settings for printed publication; fat 

number of options for installing a user-friendly interface; lack of a 

special algorithm for combining several publications into one; lack 

of macro editor; lack of automated footnote placement. 

Comparing the software products Adobe InDesign, Adobe 

PageMaker, Microsoft Word, it is safe to say that Adobe InDesign 

software is a modern professional software for multi-page layout in 
printing and electronic publishing on the Internet, which allows 

scrupulous supervision of layout, specialized tools, scope for 

creating a standard. Only after a qualitative analysis of all stages of 

work and having tried in practice a large number of projects, it will 

be established the feasibility of using a particular program and the 

effectiveness of working with it [2]. 
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МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В FASHION-ІНДУСТРІЇ 

 
У сучасному світі індустрії моди все частіше 

перетинаються засоби інформаційних технологій і 

художнього мистецтва. Безперервний розвиток цифрових 

технологій спонукає дизайнерів до створення інноваційних 

форм демонстрації модних колекцій. Завдяки 

інформаційним технологіям вдається поєднати одяг і 
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високотехнологічні тканини, штучний інтелект, за 

допомогою якого різноманітні додатки допомагають 

підібрати одяг без примірки, спроектувати та поєднати 

кольори, фактуру в одне ціле. 

Метою дослідження є виявити мультимедійні 

програмні засоби обробки композиційного, художного 

матеріалу в сучасній фешн індустрії  

Розвиток технологій, збільшення потоків візуальної 

інформації значно трансформували моду як значущу 

складову сучасної культури. Переважна більшіть іноземних 

кутюр на міжнародній арені демонструють взаємодії моди і 

технологій. Прикладом може слугувати показ-перформанс 

Франка Сорбье, створений спільно з компанією Intel - 

«Franck Sorbier Autumn / Winter 2012/13 Haute Couture show». 

Нестандартність даного дефіле полягала в тому, що тільки 

одна сукня була реальною [1].  

Важливе місце застосування цифрових технологій в 

своїх проектах, є не тільки дизайну одягу, а й його 

демонстрація. Одними з найпоширеніших програм для 

тривимірного проектування одягу є CLO3D і Marvelous 

Designer. Інструментарій даних програм дозволяє 

створювати точні симуляції видів тканини, створення 

віртуальних луків на комп'ютерних 3D-моделях людини. 

Також Marvelous Designer - програма моделювання, 

симуляції і анімації одягу. Перевагою Marvelous Designer є її 

інтеграція з іншими поширеними додатками в області 

тривимірного дизайну: "3ДСМаксом", Maya, Poser, 

Lightwave та іншими. Це дозволяє доповнювати і 
модифікувати моделювання.  

Робоча програма дозволяє розробку викрійки та шиття, 

швидкого та точної драпірування, підтримки багатьох 

фізичних чинників, характерних для різних тканин, 

морфинга і рендеринга. 

В системі програми OptiTex можна не тільки 

створювати викрійки майбутнього одягу, але і приміряти 

https://totrdlo.ru/uk/propal-znachok-programmy-na-ikonke-propal-rabochii-stol-ne-poyavlyayutsya-yarlyki-i.html
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вироби на віртуальних моделях. Також такий програмний 

продукт, як Tuka3D є простим у використанні для 3D 

дизайну моди, розроблене Tukatech, що дозволяє сканувати 

модель та налаштовувати її за допомогою різноманітних 

варіантів вимірювань. Дана програма є інструментом 

дизайну, що допомагає дизайнерам працювати швидко і 

легко завдяки віртуальним зразкам одягу. 

RedCafe, Virtual Fashion Professional, Julivi, VStitcher – 

програми, що працюють і з двомірними, і з тривимірними 

моделями для просторового моделювання. Створення 

елементів одягу передбачається покрокове. Дуже простий і 

зрозумілий інтерфейс забезпечує швидке і якісне 2D і 3D-

моделювання, що дозволяє конвертувати 2D-візерунки у 

чудові 3D-моделі та прототипи [2]. 

Окремо від попередньо перелічених мультимедійних 

програм пропонується платформа Lotta, що надає зручні 

рішення 3D-дизайну з опрацюванням інструментарію Adobe 

Photoshop та Illustrator, синхронізувуючи 2D-креслення та 

візерунки з Lotta, візуалізовуючи продукцію в будь-якій 

обробці або кольорі. На відміну платформи Lotta платформа 

Maya, Rhino розроблені Autodesk для 3D-моделювання - має 

прогресивні програмні інструменти та може 

використовуватися не тільки професійними дизайнерами в 

галузі моди, а й в різних промислових галузях. 

Програмне забезпечення Lyflike, на відміну від вище 

названих, може створювати людські аватари для віртуальних 

показів мод, фотосесій, електронної комерції та покупок в 

магазинах. Програмне забезпечення розраховує 3D-
сканування тіла і надає точні виміри та співвідношення тіла 

на основі всього двох зображень смартфона. 

Абдул Абасі, співзасновник Abasi Rosborough, створив 

колекцію 2020 року, повністю створену з допомогою 

інноваційного 3D-крою [3].  

Програмне забезпечення Abasi для 3D-дизайну, 

розроблене CLO Virtual Fashion в Сеулі, що дозволило 
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команді дизайнерів Abasi Rosborough малювати, 

драпірувати, шити і підганяти одяг в реальному часі з 

одночасним створенням 2D-викрійки. Отримані тривимірні 

предмети одягу експортуються у вигляді зображень або відео 

для використання на зустрічах з клієнтами або через веб-

сайт, електронну пошту та соціальні мережі. Обсяг робіт , 

який займав раніше у дизайнерів місяці, тепер можна 

зробити за дні або години. 

Сучасна індустрія послуг різних сфер діяльності 

перебуває в жорсткій конкуренції. Таким чином 

інформаційні технології, штучний інтелект, мультимедіа, 

зокрема, меппінг, також відомий як проекційний меппінг або 

доповнена реальність, стають в нагоді в фешн індустрії. 

Використовується проекційні технології, з відображенням 

об'єкту на поверхні. Це проекція візуальної анімації на 

об'єкти або інші елементи архітектури. 

Представниками програм проекції візуальної анімації 

на об'єкти, предмети, поверхні різної щільності, можна 

виділити такі: Madmapper, Isadora (Troikatronix), Mapio 2, 

TouchDesigner, та інші. Відрізняються простотою у 

використанні, універсальністю, відображенням необмеженої 

кількості відеороликів на будь-якій поверхні з кількома 

проекторами. Крім того програми об'єднують медіа-сервер, 

мережу візуального програмування і потужну платформу для 

обробки відео і звуку.  

Не обмежує пересічного споживача у користуванні 

мультимедіа для підбору одягу в таких гаджетах iPhone або 

iPad додаток Pret-A-Template. Це цифровий альбом для 
малювання, що пропонує на вибір більше 500 шаблонів, 

включаючи предмети та деталі одягу і взуття.  

Досліджуючи методи застосування мультимедійних 

технологій в fashion-індустрії, можна зробити висновки, що 

за допомогою мультимедійних програмних технологій, 

створюються не тільки різноманітні спецефекти, 2D, 3D 

графічні дизайнерські роботи з трансляцією на будь які 
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об’єкти, але й відбувається формування нової епохи 

ефективних мультимедійних технологій, що поліпшують 

якість представлення візуалізації сприйняття, 

демонстрування та збереження в пам'яті зорових образів в 

світі моди. 
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Можливості інформаційно-комунікаційних 

технологій у забезпеченні міжнародної діяльності 
 

Зі збільшенням інформатизації суспільства все частіше 

стає питання про використання методів, які б могли 

задовольнити рівень інформаційного обслуговування, надати 

можливість вивчати та застосовувати новітні розробок у житті, 

приносити нові можливості у розвитку таких сфер, як політика, 

економіка, медицина, наука, освіта. Комплексом методів, що 

задовольняють ці вимоги є інформаційно-комунікаційні 

технології. Термін інформаційно-комунікаційні технології 

може бути розкритим, як сукупність інструментів що разом з 
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інтеграцією телекомунікацій надають змогу користувачу 

створювати, змінювати, зберігати та передавати різного роду 

інформацію [1]. Дані технології є досить широким поняттям, 

проте в загальному це дії, що включають збір, інтерпритацію 

чи відтворення інформаційних даних відповідно до потреби 

певного користувача. В цьому і є головна їхня сила, інформація 

не залежно від її виду може бути представлена в цифровому 

форматі й придатна для подальшої роботи з нею, а інтернет 

технології роблять її доступною для будь-якого користувача не 

обмежуючись кордонами [2]. 

Наразі актуальність розкриття можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні 

міжнародної діяльності є досить високою внаслідок швидкого 

розвитку технологічної та суспільної складової, де інформація 

є дуже цінним ресурсом й «товаром». 

Інформаційні технології, що базуються на всебічному 

застосуванні комп’ютерної техніки мають три основні 

принципи – це гнучкість, інтегрованість та інтерактивність 

[3: 11]. Інтегрованість надає можливість швидко і цілісно 

виконати поставлену задачу завдяки можливості використання 

об’єднаних технічних і програмних ресурсів. Гнучкість, в свою 

чергу, дозволяє знайти найкоротший та найлегший шлях для 

виконання завдання. І, нарешті, інтерактивність завдяки 

інформаційному обміну елементів всередині системи дозволяє 

швидко модифікувати завдання згідно вимогам користувача. 

Завдяки вище згаданим принципам, можливості 

зберігання інформації на фізичних носіях, доставки інформації 

у будь-яку точку світу та автоматичної обробки даних за 
алгоритмом інформаційно-комунікаційні технології набули 

глобального стратегічного значення. Адже усунення цифрової 

нерівності вирішує проблему соціально-економічної 

нерівності. 

Можливості, що вони надають не обмежуються певною 

сферою, а проникають у всі, впливаючи на життя та діяльність 
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в цілому, перетворившись у вагомий елемент функціонування 

суспільства. 

Якщо розглянути інформаційні ресурси, як стратегічну 

складову міжнародних відносин, то вони виступають чинником 

контролю та засобом дипломатії, що впливають на стратегії 

світового порядку. 

Завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям 

соціальні медіа можуть поширювати свій вплив на міжнародній 

арені, адже інформація передається комунікацією від «багатьох 

до багатьох», що дозволяє збільшити аудиторію по всьому 

світу. Це дозволяє висвітлювати місця подій, надзвичайні 

обставини та інші важливі складові політичного й соціального 

життя. Це надає більше прав і свобод громадянам у контексті 

захисту їх прав, інформаційної обізнаності та виключення 

пропаганди, об’єктивізму, проявів будь-якої агресії чи 

дискримінації за рядом факторів на національному рівні. Також 

важливим фактором є розвиток культурних зв’язків й 

міжнародної співпраці в гуманітарних проектах, що широко 

висвітлюються в медіа. 

У сфері освіти інформаційні технології надають 

можливість студентам приймати участь у міжнародних 

грантових програмах, дистанційно вивчати курси дисциплін із 

залученням іноземних фахівців, ділитися своїм досвідом, 

поглядами та інформацією на міжнародних конференціях. Все 

це допомагає не лише збільшити обізнаність здобувачів освіти, 

але й спонукає їх до пошуку нових можливостей, таких як 

стажування за обміном, отримання другої освіти за кордоном 

чи здобуття грантів на участь в міжнародних проектах. 
Застосування даних технологій значно покращує й 

економічне становище, стає можливим ефективніший розвиток 

зв’язків з міжнародними організаціями для залучення коштів у 

певні проекти чи підприємства, пошук закордонних партнерів, 

створення міжнародних корпорацій. 

Суттєвий вплив ІТ-технологій проявляється в науці та 

медицині. По-перше, відкривається можливість співпрацювати 
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з різними передовими установами всього світу для вирішення 

різних питань. По-друге, вчені та медики мають можливість 

приймати участь у міжнародних семінарах та симпозіумах, що 

дозволяє ділитися досвідом та глибше розібрати різні поняття. 

Цей фактор несе важливу складову розвитку даних сфер, адже 

тепер явище описується не одним експертом, що має своє 

суб’єктивне бачення, а групою, що формує об’єктивну 

характеристику. По-третє, саме завдяки інформаційно-

комунікаційним технологіям можливе автоматизоване 

проектування та створення систем зі штучним інтелектом, що 

все більше і більше проникає буденне життя [2]. 

Таким чином можливості, що відкривають 

інформаційно-комунікаційні технології у міжнародних 

відносинах є невичерпними і відносяться до всіх сфер життя. Їх 

подальше впровадження та використання значно полегшить 

ряд операцій та відкриє нові горизонти у світовій співпраці. 
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PROBLEMS OF MATERIAL STRUCTURE OF 

BIBLIOGRAPHIC INDEX 

Bibliographic index - a type of publications characterized by 

strict structure, clarity and literacy of information. Therefore, 

considerable attention is paid to the design of the index structure. The 

quality of a bibliographic publication depends on the scheme, 

appropriate organization and bibliographic materials. It is known that 

the scheme of the index is built according to its theme, purpose, from 

the text content. 

The main components of the bibliographic index: the main 

part and scientific reference apparatus. It reflects materials that 

contain a common theme, field of knowledge or field of activity. 

These are the main components of the multifaceted structure of the 

bibliographic index (the presence of sections, subsections, etc.). 

Materials, as a rule, are systematized by thematic, alphabetical, 

chronological characteristics. Auxiliary indexes are an integral part 

of the scientific reference apparatus. The most popular auxiliary 

indexes: nominal, geographical, subject and others. Search 

capabilities depend on the number of auxiliary pointers. The main 

directions of the bibliographic index: biographical, geographical, 

historical. 

The reference apparatus of the manual contains: preface, 

words of the author, appendices, list of abbreviations, titles, auxiliary 

indexes. 

Bibliographic indexes provide information on relevant books, 

periodic reports, official publications, scientific institutions and 

organizations, papers, articles, scientific reports and conference 

reports, information and reviews. Various bibliographic publications 
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are prepared by national coding and central cataloging agencies, as 

well as scientific libraries, scientific and technical information 

institutes, scientific institutions and educational establishments. 

The material structure of the bibliographic index is regulated 

by the standard of the State Scientific Institution "Book Chamber of 

Ukraine named after Ivan Fedorov" (abbreviated - "Book Chamber 

of Ukraine"). She is an active catalyst and publisher of bibliographic 

indexes and is one of the founders of the popularization of the 

national bibliography. The Book Chamber of Ukraine was founded 

on January 24, 1919 and since then has been ensuring the interests of 

the state, the development of its culture, science, education, 

publishing and bibliography, etc. The Book Chamber of Ukraine is 

one of the publishers of methodical recommendations and 

requirements for publications in Ukraine. 

On July 1, 2016, DSTU 8302: 2015 "Information and 

documentation. Bibliographic reference. General requirements and 

rules of compilation" came into force. The standard was developed 

by specialists of the Book Chamber of Ukraine and contains 

information on: 

• types of bibliographic references and rules of their 

compilation; 

• features of compiling a comprehensive bibliographic 

reference; 

• features of compiling a bibliographic link to an electronic 

resource; 

• features of compiling a bibliographic reference to an archival 

document [1]. 

Examples of such literature, published by the Book Chamber 

of Ukraine, are shown in fig. 1 and in fig. 2. 
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Fig. 1. Chronicle of books: State bibliographic index of 

Ukraine (ISSN 0130-9196). Contains current information about 

books and brochures published in Ukraine. Published twice a month 

since 1924 

 

 
 

Fig. 2. Chronicle of cartographic publications: State 

bibliographic index of Ukraine (ISSN 0130-9250). Contains 

bibliographic information about cartographic publications (maps, 

diagrams, plans, atlases) published in Ukraine. Published once a 

year since 1997. 
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According to DSTU 8302: 2015 and its normative references, 

the material structure of the bibliographic index consists of: 

• title; 

• prefaces; 

• bibliographic record; 

• auxiliary indicators; 

• list of abbreviations [1]. 

According to DSTU GOST 7.80: 2007 System of standards 

for information, library and publishing. Bibliographic record. 

Bibliographic description. Title. General requirements and rules of 

compilation: "The title of a bibliographic record is defined as its 

element, usually located before the bibliographic description and 

intended for organizing and searching bibliographic records. The 

source of information for it is the document on which the 

bibliographic record is compiled. reference books, bibliographic 

manuals, library catalogs, databases and other sources of information 

outside the document are used "[2]. 

The title is created according to the semantic content of the 

main part and is sometimes supplemented with features: date, 

geographical name, etc. Additions are written in parentheses. The 

title is written in the same language as the main part of the 

bibliographic index and may contain the names of events, names of 

persons, geographical name, titles and ranks of the person. 

The preface (from the compiler) (fig. 3) describes the basic 

principles of publication and grouping of documents that are the 

material components of the bibliographic index. 
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Fig. 3. Example of the preface of the bibliographic index 

 

This is followed by a bibliographic record, grouped by 

principles, which makes it as easy as possible for researchers to find 

and work with a bibliographic index. 

Auxiliary indexes are usually placed at the end of the 

bibliographic index, for example: nominal (Fig. 4), alphabetical (Fig. 

5), thematic, etc. 
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Fig. 4. Example of an auxiliary nominal index 

 

 
 

Fig. 5. Example of an auxiliary alphabetical index 
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РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК В СИТЕМІ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Дистанційне навчання — це навчання, при якому надання 

освітніх ресурсів студенту та взаємодія з викладачами 

здійснюється з використанням сучасних інформаційних 
технологій.  

Дистанційна освіта була створена для того, щоб зробити 

професійну освіту масовою і загальнодоступною. Перші 

дистанційні програми створювалися в умовах зростання 

попиту на висококваліфікованих працівників у великих 

корпораціях та браку часу для їх навчання.  

Дистанційне навчання використовує всі існуючі методи 

навчання та надає їм якісно новий рівень. Передбачається 

додаткова кількість завдань, розрахованих на самостійне 

mailto:4675099@stud.nau.edu.ua
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опрацювання, з можливістю організації поточних консультацій 

[1. с.4]. 

Центральною ланкою системи дистанційного навчання є 

використання спеціалізованих технологій і засобів навчання. 

Технологія дистанційного навчання — це сукупність методів, 

форм і засобів взаємодії з людиною в процесі самостійного, але 

контрольованого освоєння їм певного обсягу знань. 

Важливою особливістю дистанційного навчання є те, що 

надається можливість самостійно здобувати необхідні знання з 

використанням сучасних інструментів та ресурсів, що 

надаються відповідними інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами. До інформаційних ресурсів можна 

віднести бази даних та знань, комп’ютерні системи навчання та 

управління, відео- та аудіозаписи, бібліотеки з електронними 

підручниками та навчальними матеріалами. Інтегровано вони 

створюють унікальне навчальне середовище, яке охоплює 

широку аудиторію.  

На сьогодні значення бібліотек при впровадженні 

сучасних комп’ютерних технологій зростає в геометричній 

прогресії. Це пов’язано, перш за все, з їх основною функцією, 

яка дозволяє бібліотекам залишатися незамінним джерелом 

документів та інформації для користувачів.  

Процес формування електронних колекцій вимагає 

створення системи, яка забезпечує зберігання, пошук і 

вилучення необхідної інформації. 

У формуванні електронних бібліотек відіграють важливу 

роль процеси опрацювання інформації, включаючи аналіз 

змісту, класифікація, пошук і отримання необхідних 
документів. Дані процеси повинні виконуватися інтерактивно 

під управлінням користувача з врахуванням змін, що 

виникають у процесі опрацювання інформації [2]. 

Для створення умов успішної роботи електронної 

бібліотеки слід розв'язати наступні задачі: 
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− технологічні: питання бібліографічного опису та 

присвоєння імен електронним документам, обліку та тривалого 

зберігання; 

− методичні: методика перетворення електронного 

документа у прийнятний формат згідно зі стандартами 

бібліотеки, та запобігання несанкціонованому доступу до 

файлів; 

− правові: забезпечення захисту авторського права на 

використання повнотекстових документів. 

Академічні електронні бібліотеки створюються з метою 

забезпечення інформаційних потреб студентів, викладачів і 

науковців. Функції академічних бібліотек, що забезпечують 

доступ до широкого кола джерел, нерозривно пов'язані з 

освітніми технологіями.  

В дистанційному навчанні роль електронних бібліотек 

зводиться до автоматизації процесу добірки методичних 

матеріалів та навчальних документів. 

В електронних бібліотеках можуть зберігатися: 

− електронні ресурси, які не мають друкованих аналогів; 

− електронні ресурси, створені для підтримки наявних 

друкованих ресурсів; 

− електронні ресурси, створювані на короткий термін в 

технологічних цілях на основі друкованих ресурсів і не 

призначені для довготривалого зберігання або підлягають 

знищенню після однократного користування. 

Зазвичай в архівах академічних електронних бібліотек 

публікуються роботи, які носять науковий, освітній чи 

дослідницький характер, а також результати досліджень, 

проведених співробітниками в межах планів університету, в 

його лабораторіях. 

Отже, при дистанційному навчанні важливим 

інформаційним освітнім ресурсом є електронні бібліотеки. 

Навчальні матеріали та послуги є надзвичайно важливими для 

досліджень та викладання у вищих навчальних закладах. 

Сучасний рівень розвитку засобів інформаційно-
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комунікаційних технологій суттєво розширив функціональні 

можливості електронних бібліотек. Електронні бібліотеки 

реагують на зростаючу важливість дистанційного навчання, 

ефективно розширюючи свої послуги. Можна з упевненістю 

сказати, що електронні бібліотеки є перспективним способом 

інформаційного забезпечення науки й освіти в умовах 

дистанційного навчання.  
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РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ 

СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де 

головну роль виконує інформація, а також всі сфери 

життєдіяльності людини, що будуються на ній. Сучасний 

розвиток інформаційного суспільства безпосередньо 

пов’язаний з необхідністю збору, обробки і передачі 
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величезних об'ємів інформації, перетворенням інформації у 

товар, як правило, значної вартості [1]. Поява всесвітньої 

мережі Інтернет спричинила масштабне зростання 

міжнародних спілкувань у різних сферах людського життя. 

Отже, в умовах інформаційного суспільства, глобалізації 

інформаційних процесів актуальним постає питання 

інформатизації у розвитку системи міжнародних відносин. 

Інформатизація в міжнародних відносинах включає в себе 

багато складових понять. Такими є: інформаційне суспільство, 

інформаційний простір, інформаційно-комунікативні 

технології, інформаційна безпека, інформаційна війна і інші. 

Під інформатизацією слід розуміти єдність способів, методів, 

технік призначених для збору, отримання, пошуку, 

опрацювання, кодування, передачі та зберігання різних видів 

інформації, а також забезпечення процесу комунікації з метою 

задоволення потреб користувачів [2]. 

Інформатизація, проникаючи в міжнародні відносини, 

сприяє формуванню нового інформаційно-політичного 

простору. Нові реалії інформатизації суспільства вносять зміни 

не тільки у внутрішню політику доволі різних за рівнем 

розвитку країн, але й у відносини між ними, в діяльність 

міжнародних організацій, суспільних рухів, фінансових груп, 

окремих осіб [3]. Змінюється предмет міжнародних відносин та 

методи  реалізації, і часто осмислення сучасних міжнародних 

відносин без урахування ролі інформатизації є просто 

неможливим.  

Говорячи про вплив нових інформаційних технологій на 

процес дослідження міжнародних відносин, слід звернути 

увагу на дві сторони питання: фундаментальні теоретичні 

дослідження і дослідження прикладні. 

У фундаментальних дослідженнях з теорії міжнародних 

відносин поява цих технологій веде з одного боку до зміни 

самого предмета дослідження, тобто самих міжнародних 
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відносин. Змінюється роль держави, піддаються перегляду 

старі моделі суверенітету, розробляються нові концепції 

безпеки. З іншого боку інформаційні технології надають 

теоретикам безліч нових і досить потужних дослідницьких 

інструментів. Перш за все, це пов'язано з усе більш широким 

застосуванням кількісних методів дослідження. Однак їх 

застосуванням справа не обмежується. Таким чином, 

незважаючи на те, що нові технології надають певний вплив на 

працю дослідників зайнятих в теорії міжнародних відносин, 

говорити про революційні зміни в цій галузі поки що рано [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що актуальність 

осягнення того чим насправді є інформатизація для системи 

міжнародних відносин, визначається особливостями розвитку 

сучасного світу, зокрема розвитку засобів комунікації, 

інформаційних мереж, налагодження міжнародних зв’язків. 

Інформація зараз є стратегічним ресурсом, який повинен 

управлятися ефективно для того, щоб досягти переваги у 

всьому. В силу того, що інформація відіграє ключову роль у 

розвитку системи міжнародних відносин, тому будь-яка дія, 

яку виконують в інформаційній сфері, може мати наслідки для 

суспільства і для області взаємодії країн між собою.  
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SOFTWARE SELECTION PROBLEMS FOR THE 

LAYOUTING PROCESS OF PRODUCTION AND 

PRACTICAL PUBLICATIONS 
 

Today, thanks to the computerization of publishing and 

printing, most of the tasks of layout and layout of publications are 

very simplified. Concepts such as design layouts have become 

obsolete since the introduction of the computer publishing business. 

This also applies to all technical processes of creating a book.  

Thankfully to modern layout software, concepts such as line 

spacing, paragraph indentation, size are replaced by a couple of 

keystrokes and mouse clicks. The specialist must have the skills of 

computer typesetting, be able to use the appropriate software, be 

able to create color separation [1].  
Layout programs help in such complex processes as creating 

a color swatch. Modern layout software includes tools that allow 

you to create the highest quality color reproduction in the 

publication. This section will cover such popular layout programs as 

QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Microsoft 

Office Word. 
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QuarkXpress is a modern program for publishing. The 

program is popular with both publishers and designers. 

QuarkXpress presents capabilities in working with text, images, and 

other graphics. The program also has some built-in capabilities 

(creating shapes). With the program, the user can create layouts of 

books, newspapers, booklets, leaflets, magazines – many printed 

products. Layout in QuarkXpress is in WYSIWYG mode [2].  

Unfortunately, today the software interface does not have an 

official translation into Ukrainian, but the editor is suitable for those 

users who are comfortable working in an English-speaking 

environment [3]. 

Adobe InDesign is a computer typesetting program designed 

for use by professionals. This program has the ability to create 

layouts and their subsequent output to printing machines. This 

program is also designed for designers, specialists in the supply of 

printing services. Today, the program is actively distributed in 

publishers, replacing its predecessor Adobe PageMaker. 

In the practical manual Gorodenko L. it is said about the 

following: “If you have already learned to work with QuarkXPress 

or PageMaker programs, it will be easy for you to understand 

InDesign as well, as the main principles of work in one or another 

part resonate. However, InDesign uses a much wider range of tools 

and palettes, and the number of functions in general is difficult to 

calculate” [4].  

The author of the text noted the infinity of Adobe InDesign 

functionality in comparison with other layout programs. From this 

we can conclude that the target audience of users of the program - 

specialists. 
The tools in Adobe InDesign are used to work with a variety 

of items on a page. You can also use the program tools to perform 

some operations that are also performed using the program menu. 

This operation can be the creation of text or image frames, they can 

be added using special tools. In addition, with the help of tools, the 

user performs color adjustment of individual elements on the page, 
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their scaling, change of position. Compared to QuarkXPress, the 

toolbar in Adobe InDesign is much more diverse. 

Microsoft Office Word is not a specialized typesetting 

program, but a word processor, but today Word is used by some 

printing professionals.  

The functionality of the program can be used for layout. Some 

experts believe that the tools of the program are insufficient to create 

a quality printing product [5].  

Today, there are publications that run professionally in 

Microsoft Office Word. With the help of special add-ons, this 

program can be adapted to the layout, which performs work on the 

text, almost duplicating the functions of PageMaker, XPress or 

InDesign. Machines can be in Word, if it is convenient for the 

typesetter, but most experts consider it unprofessional. 

Microsoft Office Word supports downloading plug-ins and 

templates, so the program's functionality can be extended with 

additional routines and add-ons. This is due to the popularity of the 

program. Plugins such as BookPrint, FinePrint, Scribus are 

modifiers of the program that add to Word the capabilities needed 

for layout. Based on this, Word can be used as a layout program. 

Conclusion: Among the software for layout, the following 

programs were identified and considered: QuarkXPress, Adobe 

InDesign, Microsoft Office Word.  

The analysis showed that the programs for publishing layouts 

are identical to each other in the interface, have similar functions 

and tools. Also, during the analysis of the layout software, it was 

found that Adobe InDesign is the most specialized and professional-

oriented program on the list, and the capabilities of Microsoft Office 
Word are not enough to create a quality printing product  

It is also should be noted that some of the listed programs do 

not support Ukrainian interface language. So, for example, 

layouting using QuarkXPress could be difficult for a ukrainian user 

with minimal English skills. Adobe InDesign has an official 

translation of the interface into Ukrainian and a wide range of tools. 
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