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ГУМАНІТАРНІ ВИКЛИКИ І
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Гуменюк Т. Б. – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник
відділу моніторингу якості вищої освіти Національного авіаційного
університету; gumenyuktb@ukr.net.
Гуменюк Ю. В. – магістр філософії, провідний філософ кафедри
теоретичної і практичної філософії Філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; julygumenyuk@
gmail.com.
Вступ. Кінець ХХ століття можна охарактеризувати як період кризових явищ цивілізаційного та планетарного характеру. Постала проблема
пошуку нових шляхів для розв’язання глобальної екологічної кризи. Це
призвело до внесення у порядок денний світового співтовариства питання про перехід людства до сталого розвитку.
Вперше поняття «сталий розвиток» отримало визначення у доповіді «Наше спільне майбутнє» («Our Common Future») голови Міжнародної комісії з питань екології та розвитку ООН Гру Харлем Брутланд у
1987 році. Воно трактувалось просто і конкретно: це такий розвиток, який
задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Хронологія імплементації
сталого розвитку як основного принципу розвитку представлена цілою
низкою міжнародних програмних документів і демонструє новий вектор
планетарного й цивілізаційного розвитку, який гарантовано покликаний
забезпечувати загальний добробут у світі, де кожен зможе плідно, активно і мирно жити на квітучій планеті Земля7. Такий підхід корелює з висновками авторитетного глобального аналітичного центру при ООН «Проєкт
тисячоліття» (The Millennium Project, MP Node), що людство вже дійшло
тієї межі, коли вкрай необхідно докорінно змінити й покращити мислення
про майбутнє та зробити це мислення доступним і всеохоплюючим через
різні засоби масової інформації, з метою накопичення мудрості про майбутнє задля прийняття найкращих рішень сьогодні6.
Аналіз сучасної нормативно-правової бази розвитку людства дає
підстави стверджувати, що для сучасного цивілізовано світу діючим дороговказом є «Декларація тисячоліття» ООН («UN Millennium Development
Goal»), схвалена на Саміті тисячоліття ООН у 2000 році 189 країнами, яка
визначила всеосяжні рамки цінностей, принципів і ключових чинників
розвитку за трьома основними мандатами ООН, як-от: мир і безпека; розвиток; права людини. Дорожня карта реалізації Декларації сформулювала вісім універсальних цілей із конкретними термінами і кількісними показниками, направленими на ліквідацію основних перешкод на шляху до
гідного життя кожної людини на Землі, а саме: ліквідація голоду та злиднів; забезпечення доступу до освіти; забезпечення гендерної рівності;
скорочення материнської та дитячої смертності; зменшення масштабів
6
The Millennium Project, MP Node. Global Futures Studies & Research. URL: http://
http://www.millennium-project.org (Date of treatment: 11.05.2020).
7
The Sustainable Development Goals Report, 2019 // United Nations publication issued
by the Department of Economic and Social Affairs. URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/
TheeSustainablee Development Goalss Report 2019.pdf (Date of treatment: 11.05.2020).
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ВІЛ / СНІДу та інших хвороб; забезпечення екологічної стійкості та гармонізація зовнішньої допомоги розвиваючим країнам27.
1 січня 2016 року офіційно набули чинності 17 цілей і 169 завдань у
галузі сталого розвитку викладені в Резолюції A/70/L.1, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 25 вересня 2015 року на період до 2030 року.
Дані цілі і завдання мають комплексний і системний характер та забезпечують збалансованість основних компонентів сталого розвитку: економічного, соціального та екологічного. У Порядку денному Генеральної Асамблеї говориться, що «... нам бачиться світ, в якому кожна країна реалізує
можливості для поступального, всеохоплюючого і стійкого економічного
зростання і гідної роботи для всіх».
Сьогодні ідею сталого розвитку взяли на озброєння різні країни.
Розробляються стратегії сталого розвитку на глобальному, національному, регіональному й місцевому рівнях управління. Реалізація цих стратегій вже дає цікаві позитивні результати: значно покращується життя
суспільств в цілому і громад в містах і селах зокрема; досягається збалансованість економічного, соціального, екологічного розвитку. Із даних
результатів сформульовані важливі висновки24: управління суспільними
процесами має перейти на засади сталого розвитку. Україні потрібно ретельно вивчати світовий досвід та адекватно реагувати на зусилля ООН
у цій сфері; потрібно не лише ознайомити з філософією сталого розвитку
керівників різних рівнів, а й просвітити усіх громадян та залучити їх до
справи, перш за все, на рівні місцевого самоврядування; разом із закладами середньої освіти, професійно-технічної та передвищої освіти, треба
активно використовувати вищу школу, де є всі умови для навчання зі сталого розвитку здобувачів вищої освіти різних спеціальностей, навчальних
циклів, слухачів різних форм післядипломної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуально-політичні документи і рекомендації у сфері сталого розвитку активно розробляють міжнародні організації, такі як ООН та ЮНЕСКО. Серед науковців
варто зазначити роботи М. База, П. Байберхеф, М. Боннетта, Д. Фйєна,
Д. Фішера, Н. Ґеріка, С. Гоуфа, Ч. Хопкінза, П. Джоунс, Ґ. Оспіна, Р. Макіоуна,
Ґ. Мішелсена, Й. Оемена, Д. Роу, Д. Сакса, У. Скотта, Д. Селбі, С. Стерлінга,
Р. Стівенсона, І. Томас, А. Урсула, А. Уолса, М. Вільямса та інших.
Проблему нормативно-правового забезпечення сталого розвитку
України достатньо глибоко досліджували низка вітчизняних учених, серед
яких: В. Андрійчук, М. Барановський, А. Коваленко, І. Федуняк, О. Підлужна, В. Потапенко, Л. Привалова, О. Будько, В. Власенко та інші.
Останнім часом ведеться цікава наукова дискусія щодо тлумачення, синтезу та подальшої еволюції термінології у сфері сталого розвитку.
Дану проблематику висвітлюють П. Фішер, М. Хофман-Берхольм, Дж. Хекл,
Б. Джіклін, Е. Макадамс, І. Памберг, П. Чйоблом, Л.-А. Вольф та ін.
Серед нових наукових напрямів, направлених безпосередньо на
сталість, варто зазначити обґрунтування ключових компетенцій для тих, хто
Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. 2 вид. К. : 2011. 392 с.
27
Цілі розвитку тисячоліття Україна: 2000 – 2015: Національна доповідь // Програма
розвитку ООН «Прискорення прогресу на шляху досягнення Цілей Роз витку Тисячоліття в Україні». Київ. 2015. 125 с. URL: http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_ Ukraine_
Report_ukr.pdf (Date of treatment: 08.04.2020).
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навчає і здобуває освіту. Цим напрямом займаються Ф. Беатчі, Х. де Хаан,
Ф. Рауч, Ч. Рідман, Д. Рікен, В. Слеурс, Р. Штайнер, Д. Тілбурі, Ф. Вайнерт,
А. Ваєк, Д. Ворман, О. Висоцька, В. Кремень, Н. Ничкало, В. Андрущенко та ін.
Постановка проблеми. Україна, конституційно закріпивши свій
стратегічний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, свідомо
увійшла до спільноти держав, які бачать власне майбутнє виключно крізь
призму сталого розвитку. Доречно зауважити, що за даними Світового
центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, Україна в 2010 р. займала 68 місце в світі за показником сталого розвитку23. Частково існуюча
ситуація пояснюється недостатнім фінансуванням національних програм
через дефіцит коштів у державному та місцевих бюджетах.
У 2015 р. Україна в черговий раз підтвердила свою стратегічну
волю – формувати власне майбутнє на основі принципів сталого розвитку. Указом Президента України П. Порошенка було схвалено Стратегію
сталого розвитку «Україна 2020», в якій було визначено низку конкретних
практичних заходів з метою впровадження в нашій державі європейських стандартів життя та виходу на провідні позиції у світі25. Враховуючи
глобальні цілі і завдання в галузі сталого розвитку, даний документ визначає мету, вектори руху, першочергові пріоритети та індикатори належних
оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових
умов становлення та розвитку України. Реалізація Стратегії передбачає
певні реформи та програми розвитку держави, серед яких однією з пріоритетних та першочергових є втілення реформи освіти.
Аналіз останніх років перетворень дозволяє стверджувати, що станом на 2020 рік жоден із визначених 25 ключових показників, які оцінюють результати реформ та програм (п. 4. Стратегічні індикатори реалізації
Стратегії) не досягнуто. Нажаль, жодну з проголошених реформ (програм)
не реалізовано в повному обсязі, це стосується й реформи освіти.
У даному контексті необхідно виокремити Указ Президента України В. Зеленського від 25.09.2019 р. № 70/1 «Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України», яким у черговий раз було підтримано резолюцію ООН
та засвідчено незмінну рішучість нашої держави боротися за досягнення
глобальних Цілей тисячоліття22. Однією із стратегічних цілей зазначених в
даному документі є «Забезпечення охорони громадського здоров’я, благополуччя та якісної освіти в безпечних і життєстійких населених пунктах
(Стратегічна ціль 4)», з конкретизацією операційної цілі «Забезпечити
інклюзивну та справедливу якісну освіту і сприяти можливостям навчатися впродовж усього життя для всіх». Для досягнення визначеної цілі до
2030 року необхідно:
- забезпечити рівні можливості для здобуття якісної початкової, базової та повної середньої освіти кожною дитиною, незалежно від стану її
здоров’я, місця проживання та статків родини.

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку Міжнародної ради з
науки (ICSU). Електронна адреса: http://wdc.org.ua/uk/services/country-profiles-visualization.
22
Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента
України від 30 верес. 2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/722/2019
(дата звернення: 09.04.2020).
25
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня
2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5/2015 (дата звернення: 09.04.2020).
23

10

- забезпечити рівний та справедливий доступ до якісних систем
розвитку, догляду та дошкільного навчання для всіх дітей, незалежно від
стану здоров’я, місця проживання та статків родини.
- забезпечити для всього населення протягом усього життя рівний
доступ до якісної професійно-технічної та вищої освіти, істотно збільшити
кількість молодих і дорослих людей, які володіють суспільно необхідними
навичками, зокрема професійно-технічними навичками для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять підприємницькою діяльністю.
- ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти та професійно-технічної підготовки всіх рівнів для
вразливих груп населення.
- забезпечити здобуття усіма учнями знань і навичок щодо принципів сталого розвитку, зокрема з питань здорового способу життя, прав
людини, збереження довкілля, гендерної рівності, пропаганди культури
миру та ненасильства, національного та патріотичного виховання та усвідомлення цінності культурного різноманіття і внеску культури в процес
переходу до сталого розвитку22.
Мета дослідження. Метою публікації є дослідження нормативно-правового забезпечення освіти для сталого розвитку України, а також
визначено основні педагогічні механізми реалізації освітніх завдань з метою досягнення визначеної цілі у даній сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. Право на освіту є одним з основних невід’ємних прав, проголошених Загальною декларацією
прав людини. Минуло шість десятиліть, а у світі й досі мільйони людей позбавлені можливості реалізувати це право. Сьогодні майже кожна шоста
людина залишаються неписемною, що означає – приречення на злидні
та безправ’я. В контексті людського розвитку, освіта суттєво розширює
можливості людини, оскільки позитивно впливає на різні сторони її життєдіяльності, суспільну та політичну активність, стан здоров’я, доступ до
знань та вміння ними користуватися. З підвищенням рівня освіченості жінок–матерів зменшується дитяча смертність. Безсумнівно, що переважна
частина нових наукових знань виробляється саме в освітніх установах –
університетах, академіях, інститутах, де зібраний потужний науковий кадровий потенціал і створена відповідна матеріальна база наукових досліджень. Суспільство майбутнього, основи якого закладаються сьогодні,
це суспільство знань, де його члени вміють ефективно управляти знаннями, де відсутня будь-яка дискримінація у доступі до освіти протягом життя. З освітою пов’язаний стан інтелектуального потенціалу нації та ефективність його використання. До того ж, освіта безпосередньо впливає на
розвиток демократії, реалізацію таких засад як людська солідарність і співпраця, соціальна справедливість та сталість суспільного розвитку. За таких обставин при формулюванні Цілей сталого розвитку ціллю № 2 було
визначено ліквідацію неписемності та забезпечення усім дівчаткам і хлопчикам рівного і обов’язкового доступу до початкової освіти. Отже, освіта
визначається як одна з найбільш важливих складових з ліквідації бідності,
захисту дітей, забезпечення прав жінок, захисту довкілля, відстоювання

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента
України від 30 верес. 2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/722/2019
(дата звернення: 09.04.2020).
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прав людини. Лідери країн «групи восьми» на саміті у Санкт-Петербурзі
(2006 р.) прийняли звернення «Освіта для інноваційних суспільств», у якому наголошують, що освіта складає основу прогресу людства, яке звучить
наступним чином: «Соціально-економічне процвітання у ХХІ столітті залежить від здатності країн забезпечити освіту усіх членів суспільства з тим,
щоб надати кожній людині можливість досягти суттєвих успіхів у світі, що
стрімко змінюється… Освіта, вдосконалення професійних навичок та генерація нових ідей є запорукою розвитку людського капіталу, основною
рушійною силою економічного зростання та ринкової ефективності, а також джерелом згуртованості усіх держав»20. Подібні заяви та висловлювання, у яких визначається роль освіти, прослідковуються у переважній
більшості документів з питань розвитку, прийнятих ООН, ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями. Визначені засади, шляхи та засоби
реформування освіти, з метою перетворення її в дієвий інструмент сталого людського розвитку. Для цього, розроблені науково–теоретичні основи та накопичений досвід у даній сфері; створені та плідно працюють
творчі колективи, лабораторії, проводяться науково-практичні та методичні конференції; розроблені та ухвалені міжнародні акти та документи, які стосуються освіти для сталого розвитку, це: Декларація тисячоліття
Організації Об’єднаних Націй, 2002 р.; «Порядок денний на ХХІ століття»,
1992 р.; Доповідь регіональної наради міністрів ЄЕК ООН з підготовки до
Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі, 2001 р.); Шоста
програма дій у галузі навколишнього середовища Європейського союзу,
2001–2010 роки, 2001 р.; «Порядок денний на ХХІ століття в галузі освіти з
метою сталого розвитку в регіоні Балтійського моря» (Прийнята на нараді міністрів освіти країн регіону Балтійського моря, Стокгольм, Швеція,
2002 р.); Дакарські рамки дій «Освіта для всіх: виконання наших загальних
зобов’язань» (Текст, прийнятий Всесвітнім форумом з освіти, Дакар, Сенегал, 2000 р.); Заява міністрів охорони навколишнього природного середовища країн ЄЕК ООН про освіту з метою сталого розвитку (Київ, Україна,
2003 р.); Базові елементи Стратегії ЄЕК ООН про освіту з метою сталого
розвитку (Київ, Україна, 2003 р.); Софійська конференція з освіти дорослих
(Софія, Болгарія, 2002 р.); Проєкт Стратегії ЄЕК ООН про освіту з метою сталого розвитку (ЄЕК, Женева, Швейцарія, жовтень 2004 р.).
Чи дають ці зусилля відповідний позитивний результат? На жаль,
ні. До прикладу, проблема неписемності залишається однією з найгостріших проблем сучасного світу. Це свідчить, що зусилля і ресурси, які використовуються для покращення освіти, не є достатніми.
Освіта та економічне зростання – взаємопов’язані чинники соціального прогресу. До того ж, відомо, що в економічному зростанні людський
капітал відіграє провідну роль. Ефективне використання знань у виробництві ґрунтується саме на досягненнях масової освіти. Крім науковців,
які забезпечують прориви у фундаментальних та прикладних науках, що є
основою для розробки іноваційних технологій, потрібна велика кількість
висококваліфікованих робітників, менеджерів для реалізації нових знань
у виробничих процесах. Для цього потрібен загальний більш високий
рівень освіченості. Але, доречно зауважити, що сам по собі певний рівень

20
Образование для инновационных обществ: [Электронный ресурс]. http://www.
cremlin.ru /text/ docs/2006/07/108823.shtm.
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освіченості не гарантує швидкого економічного зростання. Це видно на
прикладі України. Серед причин цього явища можна назвати: неефективне використання людського капіталу; неефективне використання інвестицій в освіту; освіта може не відповідати потребам сучасного ринку праці;
- невизначеність стратегічних напрямів розвитку країни може гальмувати соціально-економічне зростання навіть за умов достатньо високого рівня масової освіти.
Збільшення кількості дітей, молоді, які навчаються у школах, не веде
до покращення їхнього навчання. На ринку праці часто низький попит на
застосування навичок, отриманих випускниками державних професійно–технічних закладів освіти. Дуже часто недостатнім є рівень кваліфікації
педагогічних кадрів. Спостерігаються надто великі затрати на адміністративний персонал системи освіти та на інфраструктуру за недостатньої
кількості коштів на заробітні плати педагогів та матеріальну базу, що веде
до погіршення кількісних та якісних показників освіти. Нажаль, часто уряди розглядають інвестиції в освіту як засіб економічного розвитку, а не
як інвестиції у майбутнє. За виключенням декількох високорозвинених
країн, частка видатків на освіту у ВВП не досягає 6 %, що не відповідає рекомендаціям Міжнародної комісії з освіти на ХХІ століття11. За статистичними даними, у багатьох країнах досягнуті суттєві успіхи у реалізації Цілі № 2
щодо подолання неписемності, та все ж у багатьох країнах, що розвиваються, рівень писемності залишається низьким. Якщо у країнах із середнім рівнем розвитку людського потенціалу (75 країн) рівень писемності
дорослого населення сягнув 80 %, то у країн з низьким рівнем людського
потенціалу (24 країни) він складає всього 47,7 %11. Важливо додати, що серед чоловіків відсоток писемних значно вищий ніж серед жіноцтва.
У світі склалося чимало різних національних моделей освітніх систем, які хоч і мають суттєві відмінності концептуального характеру та все
ж взаємодіютьі впливають одна на одну, спостерігаються потужні інтеграційні процеси в освіті, особливо у Європі. Розпочатий під впливом глобалізації та конкуренції на світовому ринку освітніх послуг Болонський
процес вже дає результат – сформувався Європейський простір вищої
освіти (ЄПВО). Основне завдання Болонського процесу – зблизити національні освітні системи, зробити їх прозорими і співставними. Якщо країни-члени Європейського Союзу вже практично користуються перевагами
ЄПВО, то інші європейські країни, зокрема Україна, суттєво відстають від
них. Сьогодні багато (неєвропейських) країн виявляє бажання розширити
коло учасників та форми інтеграційної взаємодії, розпочатої у межах Болонського процесу.
Щодо українського питання, то виконання Цілі № 2 спрямовано
на забезпечення доступу до якісної освіти протягом життя. Значну роль
відіграє досягнутий високий рівень писемності (99,7 %), а також рівні охоплення дітей до 5 років дошкільною освітою (99,3 %), початковою (99,3 %),
повною загальною середньою (92 %) та охоплення вищою освітою осіб
віком від 18 до 22 років (65,2 %). Суттєво збільшилася кількість спеціалістів,
що отримали вищу освіту: від 422,2 тис. у 2000 році до 551,5 тис. у 2006 році18
і цей показник динамічно зростає. Та варто зазначити, що кількісні показ-

11
18

Доклад о развитии человека 2006. Пер. с англ. −Москва: Весь мир, 2006.
Звіт з людського розвитку в Україні за 2008 рік. – К.: ПРООН, 2008.
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ники, нажаль, в більшості, не відповідають якості освіти, що згубно впливає на розвиток держави вже сьогодні.
Послідовний перехід України, як і всього світого співтовариства, до
сталого розвитку відбувається відповідно до рекомендацій і приниципів,
викладених у документах Конференції ООН з навколишнього середовища (ЮНСЕД). У березні 2005 року Україна приєдналася до 55-ти країн, які
підписали документ ООН «Стратегія освіти для стійкого розвитку». Під час
190-ої сесії Виконавча Рада ЮНЕСКО зазначила, що пріорітетом діяльності є
визначення подальшої програми роботи на період після 2014 року (завершення Десятиріччя освіти для стійкого розвитку), до якої активно залучилися українські науковці, екологи, освітяни, державні діячі та громадськість.
До Національних законодавчих актів та документів зі сталого розвитку, які містять окремі положення про освіту для сталого розвитку в
Україні належать: Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України
№ 13/6-19 від 20.12.2001 р. «Про концепцію екологічної освіти в Україні»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.2003 р. № 284 «Про
затвердження Положення про Всеукраїнську науковометодичну раду з
екологічної освіти та виховання»; Постанова Кабінету Міністрів України
від 26.04.2003 р. № 634 «Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі
сталого розвитку, на 2003–2015 роки»; Проєкт Постанови Верховної Ради
України «Про Концепцію переходу України до сталого розвитку» (№ 5749);
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 р. № 1494 «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на
2004–2006 роки»; пакет Законів та інших нормативно-правових актів у
сфері освіти.
Відповідно до Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України
№ 13/6-19 від 20.12.2001 р. «Про концепцію екологічної освіти в Україні» основною метою екологічної освіти є формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що грунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності. До
головних стратегічних напрямів розвитку екологічної освіти визначено:
розроблення наукових засад неперервної екологічної освіти; реформування загальної екологічної освіти; виховання покоління з новою екологічною культурою, новим екологічним світоглядом, який ґрунтується на
принципах гуманізму та екологізації мислення. Зміст екологічної освіти
повинен спрямовуватись на формування особистості з екологічною світоглядною установкою, на дотримання норм екологічно грамотної поведінки і застосування навичок із захисту власного здоров’я та навколишнього
природного середовища.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.2003 р. № 284
«Про затвердження Положення про Всеукраїнську науковометодичну
раду з екологічної освіти та виховання», яка створюється для організації науково-методичного забезпечення діяльності загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з
екологічної освіти та виховання учнівської молоді, поширення кращого
педагогічного досвіду з екологічної освіти і виховання та впровадження
новацій у навчально-виховний процес.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 634
«Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному
рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на
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2003–2015 роки», яка є складовою державної політики, орієнтованої на
забезпечення економічного зростання, соціального розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відтворення навколишнього
природного середовища, і визначає стратегію забезпечення сталого розвитку в державі. Основними завданнями Програми є ліквідація бідності,
впровадження моделей сталого виробництва та споживання, охорона й
раціональне використання природних ресурсів, оптимізація ресурсної
бази економічного та соціального розвитку.
Проєкт Постанови Верховної Ради України «Про Концепцію переходу України до сталого розвитку» (№ 5749), згідно з яким освіта є головним засобом формування і відтворення інтелектуального ресурсу нації –
головної складової людського капіталу, головного ресурсу розвитку та
визначального виробничого чинника економіки сталого розвитку.
Закон України «Про освіту» визначає поняття освіти як основи інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її
успішної соціалізації, економічного добробуту, запоруки розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. В Законі
вказано, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які
здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності
на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого
розвитку України та її європейського вибору. Цей Закон регулює суспільні
відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть
участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних
органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти15.
Закон України «Про вищу освіту» встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти,
створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з
закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти,
поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях13.
Закон України «Про дошкільну освіту» визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної
освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні14.
Закон України Про вищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37–38,
ст. 2004). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
14
Закон України Про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2001, № 49, ст. 259). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text.
15
Закон України Про освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39, ст. 380).
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1235.
13
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Закон України «Про позашкільну освіту» відповідно до Конституції
України визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади. Завданнями цього Закону є: забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти; визначення основних засад державної політики
щодо позашкільної освіти; створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти; встановлення правових засад
діяльності закладів позашкільної освіти; визначення основних напрямів,
змісту і форм освітнього процесу в закладах позашкільної освіти; визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу, встановлення
відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;
створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з
метою розвитку позашкільної освіти; регулювання відносин між органами державної влади і закладами освіти, установами та організаціями, які
визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і
слухачів; створення умов для соціального захисту17.
Закон України «Про загальну середню освіту» визначає правові,
організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи
загальної середньої освіти. В Законі зазначено, що основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: регулювання
суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації права особи на
повну загальну середню освіту; забезпечення права особи на доступність
і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти; забезпечення обов’язковості здобуття громадянами України
повної загальної середньої освіти; забезпечення якості повної загальної
середньої освіти та якості освітньої діяльності; визначення структури та
змісту повної загальної середньої освіти; визначення органів управління
у сфері загальної середньої освіти та їх повноважень; визначення прав та
обов’язків учасників освітнього процесу; встановлення відповідальності
за порушення законодавства України про загальну середню освіту16.
Закон України «Про професійно-технічну освіту» визначає правові,
організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти, створення умов для професійної
самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави
у кваліфікованих робітниках. Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійної (професійно-технічної) освіти з метою: забезпечення громадянам України, у тому числі особам з особливими освітніми потребами, а також іноземцям та особам без громадянства,
що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації; задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на
ринку праці робітниках; сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку

16
Закон України Про повну загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2020, № 31, ст. 226). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984.
17
Закон України Про позашкільну освіту (Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2000, № 46, ст. 393). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text.
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установ професійної (професійно-технічної) освіти та закладів професійної
(професійно-технічної) освіти різних форм власності та підпорядкування.12
Визначним кроком на шляху розвитку освіти в інтересах сталого
розвитку стало прийняття Національної стратегії розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року, яка визначає екологізацію освіти, а серед перспективних завдань – оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та
принципів сталого розвитку.На основі аналізу сучасного стану розвитку
освіти Стратегія визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання,
на виконання яких має бути спрямована реалізація державної політики
у сфері освіти. Розроблення Національної стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір. Національна
стратегія конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та
поглядів розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку
освіти19.
Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України розроблено відповідно до статей 9, 15,
16, 20, 23, 31, 35, 48 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та поширюється на природні та біосферні заповідники, національні
природні парки, ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки, регіональні ландшафтні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва,
управління якими здійснюють спеціальні адміністрації Метою екологічної освітньо-виховної роботи є цілеспрямований вплив на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів установ ПЗФ стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів
територій та об’єктів Фонду, забезпечення підтримки природоохоронної
діяльності установ ПЗФ шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи. Це Положення визначає основні напрями, порядок організації та проведення
екологічної освітньо-виховної роботи, взаємодії з громадськістю, сприяння підвищенню кваліфікації працівників та підготовці кадрів21.
У 2011 році прийнято Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та
затверджено «Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки», якими, зокрема, передбачено розроблення і реалізація Стратегії екологічної освіти з метою сталого розвитку
українського суспільства та економіки України, а також ряд інших питань,
що сприятимуть розвитку освіти для сталого розвитку. Ураховуючи надзвичайну важливість розвитку екологічної освіти, її значення для розвитку
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/103/98-вр#Text].
19
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Режим доступу: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text.
21
Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду. Затверджено Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
26.10.2015 № 399. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1414-15#Text.
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освіти в інтересах сталого розвитку, необхідність досягнення стратегічних
цілей та завдань, визначених Законом та Стратегію ЄЕК ООН освіти для
сталого розвитку, до основних напрямків діяльності процесу «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» належать:
- розвиток національної законодавчої та методичної бази для запровадження основ освіти в інтересах сталого розвитку шляхом підготовки відповідних концепції освіти, національного плану дій з впровадження
стратегії освіти, створення та діяльність Міжгалузевої робочої групи з питань екологічної освіти та освіти в інтересах сталого розвитку;
- розширення можливостей для розбудови спроможності вчителів
і учнів на локальному рівні шляхом пілотного запровадження елементів
освіти в інтересах сталого розвитку в загальноосвітніх школах (інформаційно-просвітницьких матеріалів, в т.ч. екологічних ігор, семінарів, тренінгів тощо);
- створення партнерської мережі, в тому числі громадських організацій, які працюють задля впровадження освіти в інтерсах сталого розвитку на території України;
- висвітлення та поширення результатів діяльності та обмін досвідом України на міжнародному рівні, участь у підготовці пропозицій до
програми роботи на період після 2014 року (після закінчення Десятиріччя
освіти для стійкого розвитку, визначеного ЮНЕСКО).
На думку О. Хмелевської, яка нам імпонує, для переходу України на
засади сталого розвитку і реалізації його Цілей доцільно зосередитися на
розвитку таких інституцій у сфері освіти, як-от: переорієнтація функціонального та предметного поля освіти; дизайн компетенцій; запровадження трансформаційної педагогіки; підтримка освітніх агентів; створення
сталих навчальних середовищ; удосконалення координації та інтеграції;
оновлення змісту освітніх реформ26. Зупинимось на цих інституціях більш
детально.
1. Переорієнтація функціонального та предметного поля освіти.
Термін «переорієнтація освіти» (reorienting education)1–3 став потужним
дескриптором, що допомагає педагогам та адміністраторам на всіх рівнях
освіти зрозуміти зміни, необхідні для врахування принципів, цілей і аспектів сталості, у т. ч. цінності, настанови, знання, навички. Функціональна
переорієнтація освіти повинна враховувати принципи сталого розвитку,
цілі сталого розвитку глобального2 і національного28 рівнів. Актуальними
A Decade of Progress on Education for Sustainable Development: Reflections from
the UNESCO Chairs Programme / UNESCO; G.Michelsen and P.J.Wells (Eds). 2017. 133 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002523/252319e.pdf
(дата звернення: 04.10.2017).
2
Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives / UNESCO
Education Sector. 2017. 67 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://unesdoc.unesco.
org/images/0024/002474/247444e.pdf (дата звернення: 03.10.2017).
3
Education for Sustainable Development Toolkit Economy Environment / Center for
Geography and Environmental Education, University of Tennessee; R. McKeown (Ed.), Version 2.
2002. 142 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.esdtoolkit.org/esd_toolkit_
v2.pdf (дата звернення: 30.05.2017).
26
Хмелевская, О. М. Освіта для сталого розвитку: зміст та інституції. Demography
and Social Economy, 2018, № 1 (3). С. 29–42.
28
Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 174 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.
idss.org.ua/monografii/2017_SDGs_NationalReport.pdf (дата звернення: 03.10.2017).
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для освіти сталого розвитку є також принципи соціальної справедливості,
цінності гідності, прав і свобод людини, визнання різноманітності світоглядів і альтернативності системи знань, поглиблення розуміння якісної
освіти.
2. Дизайн компетенцій. Новим інституціональним імпульсом освіти
сталого розвитку можна вважати визначення ключових компетенцій у
сфері сталості (key competencies for sustainability), оволодіння якими дасть
людині змогу аналізувати власні дії з урахуванням поточних і майбутніх
соціальних, культурних, економічних та екологічних наслідків із точки
зору місцевого і глобального масштабу2. У 2017 р. як вирішальні для сталого розвитку запропоновано розглядати вісім наскрізних (cross-cutting)
компетенцій2, крім того, для кожної: охарактеризовані цілі та результати
навчання як компетентності у когнітивних (cognitive), соціо-емоційних
(socio-emotional) і поведінкових (behaviorual) аспектах; розроблені орієнтовні теми та педагогічні підходи2.
3. Запровадження трансформаційної педагогіки. Наразі методів
викладання і навчання попередніх поколінь недостатньо, аби призвести до глибинних соціальних змін, подолати складність і невизначеність
майбутнього1. Тому для освіти сталого розвитку запропоновано «орієнтовану на дію трансформаційну педагогіку» (action-oriented transformative
pedagogy)2, яка використовує методи викладання і навчання, що сприяють закріпленню компетентності у сфері сталості через активне навчання.
Трансформаційна педагогіка націлена на заохочення спільної співпраці
у процесі навчання, самостійне навчання і саморозвиток, упровадження інтерактивних (interactive), інтегративних (integrative) та вирішальних
(critical) форм навчання, проблемну орієнтацію, між- і трансдисциплінарність, зв’язок формальної та неформальної освіти2.
4. Підтримка освітніх агентів. За сучасними підходами, агентами
змін щодо просування місій, цінностей, стратегій, принципів можуть бути
індивіди, організації, спільноти, суспільні рухи тощо. У контексті освіти
сталого розвитку у якості агентів змін розглядають усю освітню спільноту,
проте ключовими агентами, що несуть «нову соціальну відповідальність»
(у т. ч. перед місцевими спільнотами) визнають педагогів4, 5, 9 і заклади
освіти, що здійснюють їх підготовку1, 9.
5. Створення сталих навчальних середовищ (sustainable learning
environments) дасть змогу інтегрувати сталість у повсякденну практиA Decade of Progress on Education for Sustainable Development: Reflections from
the UNESCO Chairs Programme / UNESCO; G. Michelsen and P. J. Wells (Eds). 2017. 133 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002523/252319e.
pdf (дата звернення: 04.10.2017).
2
Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives / UNESCO
Education Sector. 2017. 67 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://unesdoc.unesco.
org/images/0024/002474/247444e.pdf (дата звернення: 03.10.2017).
4
Lingard, B. (2013). Historicizing and contextualizing global policy discourses: Test- and
standardsbased accountabilities in education. The International Education Journal: Comparative
Perspectives, 12 (2). P. 122–132. Retrieved from www.iejcomparative.org.
5
McKeown, R. (Eds.). (2002). Education for Sustainable Development Toolkit Economy
Environment Center for Geography and Environmental Education, University of Tennessee,
Version 2. esdtoolkit.org. Retrieved from http://www.esdtoolkit.org/esd_toolkit_v2.pdf [in English].
9
Wolff, L.-A., Sjoblom, P., Hofman-Bergholm, M., & Palmberg, I. (2017). High Performance
Education Fails in Sustainability? – A Reflection on Finnish Primary Teacher Education. Education
Sciences, 7. Retrieved from www.mdpi.com/journal/education, doi: 10.3390/educsci7010032.
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ку, сприяти всебічному розвитку потенціалу, компетентності та ціннісній
освіті2. Заклад освіти має стати «цільовою» інституцією (whole-institution),
тобто «місцем навчання і досвіду сталого розвитку»2, переорієнтувавши
усі аспекти діяльності на принципи сталості (освітні програми, навчальні
плани, організаційну структуру, методи управління, характер суспільних
відносин, напрями досліджень тощо).
6. Трансдисциплінарність. Удосконалення координації та інтеграції
передбачає ефективне використання внутрішніх і зовнішніх каналів комунікації, дієвих форм та інноваційних практик кооперації на локальному,
місцевому, національному і міжнародному рівнях. У контексті освіти сталого розвитку підтримується трансдисциплінарність (transdisciplinarity):
співпраця з експертами, які не належать до академічної спільноти, але
мають вагомий практичний досвід2.
7. Оновлення змісту освітніх реформ. Освітні реформи розглядають
як великі соціальні та комунікативні процеси, успіх яких забезпечується у
разі участі всіх зацікавлених сторін. Виокремлюють три «покоління» освітніх
реформістських рухів8, зорієнтованих на: реорганізацію управління, фінансів і доступу до освіти (це переважно реформи з фінансових міркувань для
зменшення навантаження на національні бюджети); вирішення проблем,
що впливають на якість і результати освітніх процесів (ці реформи розроблені з міркувань конкурентоспроможності націй / економік та спрямовані
на підготовку людського капіталу вищої якості з новими компетентностями); сприяння соціальній справедливості шляхом покращення соціальної
мобільності та соціального вирівнювання (це новітні реформи ХХІ ст., сфокусовані на покращенні ефективності діяльності закладів освіти).
Сьогодні головним виміром освітньої діяльності має бути формування особистості, яка здатна повноцінно жити й активно діяти у новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни в
умовах сучасної інформаційно-технологічної революції та цивілізаційних
динамічних процесів. Саме через освіту необхідно виховувати людину,
яка творить і сприймає зміни та нововведення. Йдеться про зміни технологій, інформації, знань, самих обставин життя. Отже, щоб прийняти існуючі історичні виклики ХХІ століття, освіта повинна мати випереджальний
характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетентностей вихованців, формування в них нової культури, нових способів мислення та діяльності. Як зазначав провідний спеціаліст ЮНЕСКО Раджа Рой Сингх, «У процесі освіти ми
вчимоя у минулого, намагаючись відтворити й відновити його: настав час
учитись у майбутнього, випереджаючи його… Зміни в освіті мають бути
сфокусовані на якісні трансформації змісту і форми». Випереджаюча освіта
для сталого розвитку – концепція переходу сучасної освіти на засади сталого розвитку з врахуванням основних тенденцій соціальних змін. Ідея

2
Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives / UNESCO
Education Sector. 2017. 67 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://unesdoc.unesco.
org/images/0024/002474/247444e.pdf (дата звернення: 03.10.2017).
8
Vasquez-Martinez, C.-R., Gonzalez-Gonzalez, F., Cardona-Toro, J.-G., Dнaz-Renteria, M. G.,
Alvarez, M.-I., Rendon, H., Valero, I., Morfin, M., & Alvarez, M. (2016). Educational Reform from the
Perspective of the Student. Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from
Around the World. BCES Conference Books, 14 (1), 157–162. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/
fulltext/ED568097.pdf.
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випереджаючої освіти вперше була сформульована у докладі Римському
клубу «Нема меж навчання», підготовленому у 1979 р. Дж. Боткіним, Е. Ельманжером та М. Маліцем. Доклад діагностував невідповідність національних систем освіти пріоритетам та майбутнім потребам суспільства, втрату
освітнього потенціалу як здатності навчати людину у нових культурних та
міжкультурних умовах. Освітня функція суспільства повинна мати інноваційний, прогностичний характер, тобто випереджати ті зміни, які відбуваються у світі. Випереджальна освіта націлена на проблеми майбутньої постіндустріальної цивілізації, розвиток творчих здібностей людини,
формування самостійного та креативного мислення, здатності приймати
відповідальні рішення в умовах складних ситуацій невизначеності. Сутність цієї концепції полягає в тому, щоб таким чином перебудувати зміст
та методику освітнього процесу на всіх рівнях освітньої системи, щоб вона
стала здатною своєчасно готувати людину до нових умов існування, давати їм такі знання та вміння, які б дозволили успішно та ефективно діяти
в інформаційному середовищі, а також впливати на суспільні процеси в
ім’я збереження людства та природного середовища10.
Основнми тенденціями сучасного розвитку освіти стали: відкритість
(спосіб організації навчальновиховної діяльності, що передбачає суттєву
свободу вибору особистістю основних параметрів процесу її навчання);
безперервність (освіта протягом всього життя, самоосвітня діяльність,
незупинного процесу набуття людиною необхідних компетентностей та
якостей відповідно до суспільних потреб); гуманізація освіти (переорієнтації освітньої галузі на особистість, на розгляд дитини як унікальної цілісної творчої індивідуальності, що прагне до максимальної реалізації своїх
можливостей, здатна здійснювати свідомий і відповідальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях); гуманітаризація освіти (зростання ролі і
значення людських відносин, взаємного прийняття учасників навчального процесу для успішності освіти в цілому); демократизація педагогічного процесу (впровадження в педагогічну систему принципів демократії,
надання свободи творчості педагогу і більших можливостей вихованцям);
перетворення освіти на сферу освітніх послуг (заклади освіти мають бути
середовищем для ефективного навчання).
Основною метою випереджаючої освіти доцільно визначити сприяння становленню всесторонньо освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє
системою поглядів, ідейно-моральних принципів, норм поведінки, які
забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти у швидко змінюваному світі. Поєднання випереджаючої
освіти із стратегією сталого розвитку передбачає формування відповідних
життєвих стратегій та моделей поведінки особистості, орієнтації на якісні
та ефективні форми побудови майбутнього. Випереджуюча освіта для
сталого розвитку бачиться як процес навчання тому, як приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки,
екології, соціальної справедливості. Розвиток мислення, орієнтованого на
стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і пріоритети – ключове завдання освіти в XXI столітті10.
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Отже, концепція випереджаючої освіти для сталого розвитку передбачає створення умов для виконання освітою функцій прогнозування
соціальних змін, тому принципи, цінності та практики сталого розвитку
мають бути інтегровані у всі аспекти навчання та виховання. Суть концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку у тому, щоб організація
навчального процесу у всіх ланках системи освіти передбачала вчасну
підготовку людей до нових умов існування, а отримані знання й уміння
дозволили б успішно адаптуватися у новому соціальному та інформаційному середовищі, активно впливати на нього в інтересах збереження й
подальшого гармонійного розвитку людського суспільства.
Загалом, випереджаюча освіта передбачає: оновлення змісту освіти
на засадах прогнозування розвитку сучасного суспільства; орієнтацію на
виховання ключових компетентностей для успішної самореалізуватися
у життєвому просторі; переходу на технології ІКТ, запровадження «електронного навчання» і «електронного оцінювання»; підтримки індивідуалізованого та самостійного навчання; партнерства та співробітництва у
характері освітньої діяльності; орієнтації змісту освіти на інтегративність
подання матеріалу10.
Метологічною основою випереджаючої освіти є гуманістична педагогіка та психологія, предметом яких є розвиток і самоактуалізація особистості, формування таких цінностей як творчість, відповідальність, свобода
тощо. Найважливішою вимогою сучасної освіти є орієнтація на життєтворчі форми самоактуалізації особистості. Життєтворчість є віддзеркаленням
творчої природи людини, її здатності до духовно-практичної діяльності,
що включає проєктування та здійснення певного життєвого сценарію,
оволодіння складним мистецтвом жити. Центральною фігорою педагогічного впливу на особистість виступає педагог-фасилітатор (англ. facilitate –
полегшувати), тобто таки, що працює в системі особистісно-орієнтованої
(гуманістичної) педагогіки і в роботі із здобувачами освіти сповідує відкритість власним думкам, переживанням, заохочення, довіру як вираження внутрішньої особистісної впевненості в можливостях і здібностях вихованців10.
Випереджаюча освіта заснована на компетентнісному підході до
освітньої діяльності, яка спрямована на розвиток ключових компетентностей особистості з метою її життєтворчої самореалізації та активної адаптації до суспільних змін. Компетентнісно-орієнтована освіта передбачає
внесення суттєвих змін у змістову, технологічну, виховну, управлінську
архітектоніку української школи. У структурі навчання посилюється роль
і значення освоєння різноманітних способів діяльності, створення умов
для активної соціальної дії, проєктної, дослідницької діяльності10.
Сьогодні особистість повинна володіти певними суспільнозначимими якостями: гнучкість, мобільність, вміння інтегруватись у динамічне суспільство. Людина має вміти: презентувати себе на ринку праці, самостійно
та критично мислити; бачити та формулювати проблеми, використовувати
знання для їх розв’язання; генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність; володіти комунікативною культурою, виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх; працювати
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у команді, самостійно працювати над розвитком особистої моральності,
інтелекту, культурного рівня; володіти навичками медіаграмотності, здобувати, аналізувати та застосовувати інформацію, отриману з різних джерел, в тому числі задля власного самовдосконалення; бережно ставитись
до свого здоров’я та здоров’я інших як найвищої цінності, усвідомлювати
залежність здоров’я від стану довкілля, формувати відповідні екологічні
пріоритети, ощадливу споживчу культуру: бути здатним до самостійного та
відповідального життєвого вибору, формувати активну громадянську позицію, оволодівати цінностями та принципами демократичного суспільства. Особливого значення набуває розуміння людиною значення освіти
протягом життя, найбільшою складовою якої є самоосвітня компетентність,
що передбачає: володіти навичками самоаналізу та самопізнання для розуміння власних потреб і суспільних запитів, пошуку шляхів вирішення
проблем на основі набутих самостійно знань; організації самонавчання;
критичного ставлення до будь-якої отриманої інформації, вироблення активної життєвої позиції на підставі отриманих знань та життєвого досвіду.
Випереджаюча освіта вимагає організаціїї освітнього процесу з урахуванням індивідуальних маршрутів навчання та сучасного технологічного рівня. Особливої увагу, з огляду на продуктивність, заслуговують особистісно-орієнтовані педагогічні технології, ефективність яких залежить
від міри реалізації життєвого потенціалу учня, врахування його вікових та
індивідуальних психологічних особливостей, що зумовлює зміну пріоритетів – від інформаційного навчання до суб’єктивносмислового навчання,
яке спрямоване на розвиток в учнів багатопланового, нестереотипного
підходу до навчального матеріалу, діагностики особистісного розвитку,
ситуаційного проєктування, включення навчальних завдань у контекст
життєвих питань.
Формування нового змісту й технологій освіти, способів і технологій
діяльності у процесі впровадження методу проєктів як засобу ефективного розв’язання життєвих проблем – завдання педагогічного проєктування. Інноваційний освітній простір XXI століття визначають поєднання
та взаємодію особистісно-орієнтованого навчання, проєктних, ігрових
технологій кооперативного навчання з технологіями дистанційного навчання, інтерактивні форми навчання, в результаті яких відбувається взаємодія учасників освітнього процесу з метою взаємопорозуміння, розвитку особистісних якостей та спільного вирішення поставлених завдань.
О. Висоцька серед найбільш ефективних методів випереджаючої
освіти виділяє:
1. Проблемні методи навчання – методи засвоєння нових знань
через вирішення проблем, тобто кожний учасник навчального процесу
бере участь у виробленні певного нового змісту за допомогою пошуку
шляхів розв’язання тієї чи іншої проблеми. Використання таких методів
навчання передбачає атмосферу діалогу та співробітництва та високу мотивацію всіх учасників освітнього процесу.
2. Розвивальне навчання (розвивальна освіта) – базується на особистісному розвитку людини, розвитку мислення і пам’яті, адаптивних
здібностей і якостей, науково-теоретичного мислення, творчих здібностей, тобто це група ідей та концепцій навчання (освіти) і практики освіти,
центральною в якій є особистість людини, що розвивається.
3. Інтерактивне навчання – навчання через діалог, де відбувається
взаємодія учасників педагогічного процессу з метою взаємопорозумін-
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ня, розвитку особистісних якостей та спільного вирішення поставлених
завдань. При інтерактивному навчанні суттєво педагог ще й виконує роль
фасилітатора, проєктувальника та консультанта, тобто вчитель в інтерактивному навчанні передає знання, постійно й активно стимулює учня до
самостійної творчої роботи.
4. Проєктне навчання – навчання, орієнтоване на результат, бо кожен проєкт спрямовує учня на створення певного продукту, а не просто
на вивчення навчальної теми або участі в якомусь виховному заході. Реалізація проєкту потребує певного обсягу спеціальних знань, умінь і навичок, що мотивує учня до самостійної продуктивної роботи, а також випрацювання навичок самоосвіти та самоаналізу, комунікації: вміння ставити
відкриті запитання й давати на них відповіді, прислуховуватися до ідей
інших та відстоювати свою власну точку зору, відповідати за результати
своєї діяльності, бути гнучкими у стосунках10.
Висновки з проведеного дослідження. Попри взяті Україною на
себе зобов’язання перед міжнародною спільнотою забезпечення сталого
розвитку, визначені глобальні Цілі сталого розвитку не стали першорядними пріоритетами державної політики в нашій державі, а проведений
аналіз еволюції нормативно-правових засад забезпечення сталого розвитку України дозволяє зробити висновок про необхідність розробки
національного законодавчого підгрунтя у цій сфері.
Ключовим елементом для переходу на засади сталості та реалізації
Цілей сталого розвитку СР у програмних документах глобального рівня
розглядають освіту. Розвиток таких освітніх інституцій як: переорієнтація
функціонального та предметного поля освіти; дизайн компетенцій; запровадження трансформаційної педагогіки; підтримка освітніх агентів; створення сталих навчальних середовищ; удосконалення координації та інтеграції; оновлення змісту освітніх реформ – це ті напрямки, на яких Україні
доцільно зосередитися для забезпечення сталого розвитку та розвитку
державності.
Список використаних джерел та літератури:
1. A Decade of Progress on Education for Sustainable Development:
Reflections from the UNESCO Chairs Programme / UNESCO; G. Michelsen
and P. J. Wells (Eds). 2017. 133 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002523/252319e.pdf (дата звернення: 04.10.2017).
2. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives /
UNESCO Education Sector. 2017. 67 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf (дата звернення: 03.10.2017).
3. Education for Sustainable Development Toolkit Economy
Environment / Center for Geography and Environmental Education, University
of Tennessee; R.McKeown (Ed.), Version 2. 2002. 142 p. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.esdtoolkit.org/esd_toolkit_v2.pdf (дата звернення: 30.05.2017).
4. Lingard, B. (2013). Historicizing and contextualizing global policy
discourses: Test- and standardsbased accountabilities in education. The
10
Висоцька, О. Є. Освіта для сталого розвитку [Текст]: науково-методичний посібник / О. Є. Висоцька. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. 200 с.

24

International Education Journal: Comparative Perspectives, 12 (2), 122–132.
Retrieved from www.iejcomparative.org.
5. McKeown, R. (Eds.). (2002). Education for Sustainable Development
Toolkit Economy Environment Center for Geography and Environmental
Education, University of Tennessee, Version 2. esdtoolkit.org. Retrieved from
http://www.esdtoolkit.org/esd_toolkit_v2.pdf [in English].
6. The Millennium Project, MP Node. Global Futures Studies & Research.
URL: http://http://www.millennium-project.org (Date of treatment: 11.05.2020).
7. The Sustainable Development Goals Report, 2019 // United Nations
publication issued by the Department of Economic and Social Affairs. URL:
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/TheeSustainableeDevelopmentGoalss
Report2019.pdf (Date of treatment: 11.05.2020).
8. Vasquez-Martinez, C.-R., Gonzalez-Gonzalez, F., Cardona-Toro, J.-G.,
Dнaz-Renteria, M.-G., Alvarez, M.-I., Rendon, H., Valero, I., Morfin, M., & Alvarez, M.
(2016). Educational Reform from the Perspective of the Student. Education
Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World.
BCES Conference Books, 14 (1), 157–162. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/
fulltext/ED568097.pdf.
9. Wolff, L.-A., Sjoblom, P., Hofman-Bergholm, M., & Palmberg, I. (2017).
High Performance Education Fails in Sustainability? – A Reflection on Finnish
Primary Teacher Education. Education Sciences, 7. Retrieved from www.mdpi.
com/journal/education, doi: 10.3390/educsci7010032.
10. Висоцька, О. Є. Освіта для сталого розвитку [Текст]: науково-методичний посібник / О. Є. Висоцька. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011.
200 с.
11. Доклад о развитии человека 2006. Пер. с англ. Москва : Весь мир,
2006.
12. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр#Text].
13. Закон України Про вищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2014, № 37–38, ст. 2004). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1556-18#Text.
14. Закон України Про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2001, № 49, ст. 259). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2628-14#Text.
15. Закон України Про освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017,
№ 38–39, ст. 380). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214519#n1235.
16. Закон України Про повну загальну середню освіту (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст. 226). Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984.
17. Закон України Про позашкільну освіту (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2000, № 46, ст. 393). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1841-14#Text.
18. Звіт з людського розвитку в Україні за 2008 рік. К. : ПРООН, 2008.
19. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року. Схвалено Указом Президента України від 25 червня
2013 року № 344/2013. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/344/2013#Text.

25

20. Образование для инновационных обществ: [Электронный ресурс]. http://www.cremlin.ru /text/ docs/2006/07/108823.shtm.
21. Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ
природно-заповідного фонду. Затверджено Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України 26.10.2015 № 399. Режим доступу: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1414-15#Text.
22. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ
Президента України від 30 верес. 2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/ laws/show/722/2019 (дата звернення: 09.04.2020).
23. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку
Міжнародної ради з науки (ICSU). Електронна адреса: http://wdc.org.ua/uk/
services/country-profiles-visualization.
24. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. 2 вид. К. : 2011. 392 с.
25. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січн. 2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/
show/5/2015 (дата звернення: 09.04.2020).
26. Хмелевская, О. М. Освіта для сталого розвитку: зміст та інституції.
Demography and Social Economy, 2018, № 1 (3). С. 29–42.
27. Цілі розвитку тисячоліття Україна: 2000–2015: Національна доповідь // Програма розвитку ООН «Прискорення прогресу на шляху досягнення Цілей Роз витку Тисячоліття в Україні». Київ. 2015. 125 с. URL: http://
un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_ Ukraine_Report_ukr.pdf (Date of
treatment: 08.04.2020).
28. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 174 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/2017_SDGs_
NationalReport.pdf (дата звернення: 03.10.2017).

26

УДК 355.211.3(091)(477.54)

І. О. Лесь
к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства
(Національного авіаційного університету, м. Київ)
iryna.les@npp.nau.edu.ua

ДИСЦИПЛІНАРНА ПРАКТИКА В ОРГАНАХ МІЛІЦІЇ УРСР ПЕРІОДУ
ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ ТА ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ
У статті розглянуто стан дисципліни та законності в органах міліції
радянської України довоєнного періоду (1917–1939 рр.). Проаналізовано
найпоширеніші злочини та грубі порушення службової дисципліни серед працівників міліції. На основі вивчення та узагальнення широкого
кола літературних джерел, особливо архівних матеріалів, визначені основні причини негативних тенденцій щодо дотримання службової дисципліни та законності в міліції Української РСР.
Ключові слова: дисципліна, законність, робітничо-селянська міліція, НКВС, радянська Україна, заходи впливу.
В статье рассмотрено состояние дисциплины и законности в органах милиции советской Украины довоенного периода (1917–1939 гг.).
Проанализированы самые распространенные преступления и грубые
нарушения служебной дисциплины среди работников милиции. На основе изучения и обобщения широкого круга литературных источников,
особенно архивных материалов, определены основные причины негативных тенденций в соблюдении служебной дисциплины и законности
в милиции Украинской ССР.
Ключевые слова: дисциплина, законность, рабоче-крестьянская
милиция, НКВД, советская Украина, меры воздействия.
This article reviewed the state of discipline and legality among militia
authorities in pre-war period in Soviet Ukraine (1917–1939).Widespread
criminal offences and fragrant violations of official discipline among militia
personnel were analyzed. The main reasons of negative tendencies with
reference to following official discipline and legality among militia in
Ukrainian RSR were defined on the grounds of studying and summarizing
broad spectrum of literature sources, especially archive materials.
Key words: discipline, legality,workers’-and-peasants’militia, NKVD
(People’s Commissariat of Internal Affairs), Soviet Ukraine,measures of
influence.
Актуальність теми. Україна перебуває в активній стадії реформування майже всіх державних органів усіх гілок влади. Перш за все, цього вимагає процес творення громадянського суспільства, здатного стати,
з одного боку, гарантом і умовою існування правової держави, а з іншого – створити умови для вільного і рівного розвитку кожної людини,
що є одним з ключових завдань сучасної України. Звертає на себе увагу й процес реформування найбільшого за чисельністю правоохоронного органу в державі – Національної поліції України. Звернення до історичного досвіду може стати у нагоді при вирішенні питань підвищення
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службової дисципліни та дотримання законності серед її особового складу. З цього приводу викликає науковий інтерес вивчення досвіду в один
із найскладніших та найважливіших періодів в історії становлення міліції
радянської України – від заснування робітничо-селянської міліції до початку Другої світової війни.
У праці використані, окрім архівних матеріалів, загальнотеоретичні, правові, історичні та філософські положення, що знайшли втілення у
дослідженнях сучасних науковців: О. М. Бандурки1, О. А. Мартиненка2,
П. П. Михайленка3, В. Ф. Некрасова4, А. Н. Ярмиша5 та ін. Особливий інтерес викликає колективна робота істориків та правників Харківського
університету внутрішніх справ, в якій автори зупиняються на особливостях діяльності працівників міліції в умовах довоєнної обстановки6.
Метою статті є висвітлення стану дисципліни та законності в міліції
радянської України довоєнного періоду (1917–1939 рр.) на основі вивчення і узагальнення широкого кола літературних джерел, особливо архівних матеріалів, не претендуючи на вичерпне розкриття даної проблеми.
Виклад основного матеріалу. У 1917–1918 рр. перед новосформованими органами внутрішніх справ радянської формації стояло непросте завдання - укомплектувати міліцію кадрами, здатними виконувати
функції захисту правопорядку і при цьому уникнути залучення колишніх
поліцейських співробітників і фахівців. Остання обставина диктувалася
як загостренням неприязності радянського уряду до дореволюційних
поліцейських органів, так і саботажем поліцейських чиновників розпоряджень радянських установ.
Проблема комплектування міліції була вирішена шляхом широкого призову в міліцію всіх бажаючих з числа робітників і селян. Ставлячись до представників інших станів як до потенційних ворогів радянської влади, керівництво НКВС суворо стежило за тим, щоб кількість
вихідців з буржуазного класу не перевищувало в середньому 11–12 % від
усього особового складу. Замість залучення «старих фахівців» стала проводитися лінія з їх виявлення і звільнення з міліції. В результаті загальне
число службовців колишньої поліції виявилося мізерно малим. У карному розшуку Криму, наприклад, в 1922 році з 78 співробітників тільки 1 людина раніше працювала в поліціі4.
Для стану внутрішньої дисципліни такий метод кадрового комплектування став приголомшливим ударом. Первінна чисельність міліції в 1919–1920 рр. сягала 200 тис. чоловік, причому міліціонери всіх видів
служби являли собою в переважній більшості «натовп людей, абсолютно
1
Бандурка О. М., Бандурка І. О. Злочинність і сучасність: Монографія. Харків : ХНУВС,
Майдан, 2020. 408 с.
2
Мартыненко О. А., Самотиевич В. А. Преступления сотрудников органов внутренних дел Украины. Харьков : Права людини, 2013 р. 288 с.
3
История милиции УССР в документах и материалах. Т. 1: 1917–1937 / под ред. проф.
П. П. Михайленко. Киев. : КВШ МВД CCCР, 1969. 884 с.
4
Некрасов В. Ф., Борисов А. В., Детков М. Г. Органы и войска МВД России. Краткий
исторический очерк. Москва : Юридическая литература, 1996 г. 236 с.
5
Бандурка О. М. Становлення та розвиток міліції України (1921–1930 роки): історико-правове дослідження: [монографія] / О. М. Бандурка, В. А. Греченко, О. Н. Ярмиш. – Харків : Золота миля, 2015. 492 с.
6
Гавриленко О. А., Головко Б. Г., Зайцев Л. О. та ін. Історія органів внутрішніх справ.
Частина ІІ (ХХ століття) : навч. мат. до спецкурсу / [О. А. Гавриленко, Б. Г. Головко, Л. О. Зайцев та ін.]. Харків : Ун-т внут. справ, 1999. С. 154.
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недисциплінованих, ненавчених, без відповідаючих вимогам до командного складу»7.
За даними 1923 року (вже після вжитих заходів щодо якісного поліпшення особового складу), серед 12 тисяч співробітників міліції України налічувалося всього 56 чол. з вищою і 1084 чол. із середньою
освітою, решта ж мали нижчу освіту, а 252 людини були зовсім неграмотні. Навіть до 1930 р. у складі харківської (тоді столичної) міліції тільки
2 особи мали вищу освіту, тоді як основна маса (96,6 %) співробітників
була з нижчою і домашньою освітою8.
Протягом перших років існування радянської держави керівники
практично всіх рангів відзначали слабкість особового складу міліції, його
малодосвідченість і навіть схильність до злочинів. Це супроводжувалося і
такими негативними рисами, як слабка стройова, спеціально-адміністративна і професійна підготовка співробітників, напрочуд неоднозначне
поняття у багатьох з них про військову і службову дисципліни.
Закономірним результатом подібної кадрової політики став найбільший за всю історію існування вітчизняних органів правопорядку
сплеск службової злочинності, що досягла катастрофічних розмірів. Судити про те, наскільки велика була ступінь поширеності правопорушень
серед співробітників міліції того часу, ми можемо з уривчастих даних,
збережених в архівах.
У Полтавській губернії, наприклад, в травні 1920 р. було зареєстровано 53 злочини, скоєних місцевими жителями і 33 злочини, скоєних
міліціонерами, тобто службова злочинність губернської міліції становила
60 % від загальнокримінальної. Серед основних злочинів в Полтавській
губернській міліції за 1920 р. домінували: перевищення влади (35 %), хабарництво (18 %), грабежі (9 %) і вбивства (6 %). У Харківській губернії станом на 28 листопада 1921 р. було зареєстровано 390 випадків злочинів з
боку співробітників міліції, з них переважали «невиконання наказів і нехтування службою» (66,4 %), «упускання заарештованих» (10,5 %), пияцтво
(6,9 %)9.
Протягом 1921–1922 рр. в українській міліції налічувалися десятки
випадків дезертирства, мародерства, переходу на бік банд як окремих
міліціонерів, так і невеликих міліцейських загонів. Під час спеціального
опитування, проведеного начальником міліції Української республіки
К. Федоровим у березні 1922 р., жоден з голів губернських виконкомів
не міг поручитися за те, що місцева міліція благонадійна і не поверне
зброю проти радянської влади. Тільки завдяки оперативним і жорстким
заходам, проведеним в короткий термін, вдалося стабілізувати, а потім
і поступово знизити рівень правопорушень в міліції. Керівництво НКВС
активно працювало над тим, щоб для населення України того часу слова
«міліція» і «злочинність» знову не стали синонімами. Так, за період з 1 жовтня 1921 р. по 1 квітня 1922 р. злочинність серед співробітників україн-

О проведении военизации милиции // Коммунист (Харьков). 21 декабря 1921 г.  
№ 12. С. 4.
8
Повідомлення НКВС УССР від 2 червня 1923 р. // ЦДАВОВУ України, Ф. 6, оп. 1,
спр. 1881, С. 156.
9
О нарушении революционной законности и совершенных кражах и грабежах со
стороны отдельных военнослужащих: Постановление заседания бюро Харьковского Горкома КП(б)У от 21 июля 1920 г. // ЦДАВОВУ України, Ф. 6, оп. 1, спр. 220, С. 13.
7

29

ської міліції виражалася вже більш поміркованою цифрою – всього в
454 злочини8.
Категорична відмова органів робітничо-селянської міліції успадковувати досягнення царської поліції, по суті відкинула організацію захисту
правопорядку молодої держави на нульову позначку. Кадрова політика
в органах внутрішніх справ встановлювалася методом спроб і помилок,
часто підміняючись анархістсько-вольовими рішеннями. Щодо стану
службової дисципліни і законності відгомони такого радикального підходу до вирішення проблеми комплектування міліцейських підрозділів
простежувалися ще протягом значного періоду у вигляді низького загальноосвітнього рівня особового складу, заперечення того позитивного,
що малося на досвіді колишньої поліції, відсутністю професійної етики.
Одним з вирішальних факторів, який дозволив зберегти нові органи внутрішніх справ як керовану силу і систему стала орієнтація на
військову модель в управлінні підрозділами НКВС. Дисципліна в міліції
декретом Ради Народних Комісарів (РНК) «Про радянську робітничо-селянську міліцію» 1919 р., відразу була визначена як військова, заснована
на статутах і настановах, прийнятих в Червоній Армії. У тому ж році була
оголошена мілітаризація міліції, при якій 1/3 міліціонерів і 1/5 командного складу постійно перебували в діючій армії для участі у спільних бойових діях. У разі ж необхідності до участі в бойових діях залучалися всі
підрозділи міліції, що знаходилися в даному районі10. Закріплення такої
моделі відбулося трохи пізніше – в 1920 р., коли декретом ВЦВК міліції республіки була додана структура військово-стройових частин особливого
призначення. Втім, військова дисципліна в міліції залишалася обов’язковим пунктом і тоді, коли міліція визначалася вже просто як адміністративно-виконавчий орган (Постанова РНК СРСР «Положення про робітничо-селянську міліцію» 1931 р.).
Такий крок дозволив вирішити кілька проблем, пов’язаних зі зміцненням законності в правоохоронній діяльності. По-перше, підрозділи міліції відразу ж були переведені на фронтовий пайок, забезпечені
в міру можливості обмундируванням і озброєнням, що на початковому етапі дозволило згладити кризу управління, викликану слабким матеріальним забезпеченням міліціонерів. По-друге, кадровий склад міліції
почав активно зміцнюватися червоноармійцями, до яких були пред’явлені досить високі вимоги. Кандидат на службу в міліцію з числа червоноармійців повинен був бути не молодше 28 років, грамотний і мати
6 місяців перебування на фронті. До цього додавалися вимоги щодо
його соціального походження і попередньої трудової діяльності. Потретє, керівний склад міліції зміцнювався політпрацівниками, які виконували функції внутрішнього контролю за станом дисципліни в правоохоронному органі.
У профілактиці службових правопорушень визначальну роль зіграла і розробка нормативної бази, що регулювала діяльність співробітників міліції. За допущені злочини і проступки винні каралися в
дисциплінарному порядку і несли відповідальність по суду, яка встановлювалася на однакових підставах на рівні з усіма громадянами. Цікаво,
що згідно з попередніми документами, співробітники міліції зобов’язані
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були нести більш високу за ступенем міру покарання за вчинений злочин11. У наступних нормативних актах це положення було анульовано.
Декретом ВЦВК 1920 р. вперше закріплювалися демократичні умови для оскарження громадянами дій міліції. Порушення кримінального
переслідування тепер за дії і упущення співробітників міліції проводилися на загальних підставах шляхом подачі відповідної заяви в народний
суд або до революційного військового трибуналу. Правда, компетенція судів і трибуналів під час розгляду таких кримінальних справ була
визначена тільки до 1932 р. постановою Наркомату юстиції УРСР «Про
підсудність справ працівників міліції». У ній було роз’яснено, що особи
оперативно-стройового та адміністративно-господарського складу міліції у справах про військові злочини, про посадові злочини (передбачені
відповідними статтями Кримінального кодексу) і про державні злочини
(контрреволюційні та особливо небезпечні для Союзу РСР злочини проти порядку управління) повинні бути підсудні військовим трибуналам, а
у справах про інші злочини - загальним судам.
«Правилами проходження служби ...» 1923 р. встановлювався перелік і градація дисциплінарних заходів, які могли бути застосовані щодо
особового складу:
1) зауваження, застереження словесне або в наказі,
2) догана словесна в приписі або в наказі;
3) незвільнення з казарменого приміщення в позаслужбовий час,
не більше двох тижнів. Цьому покаранню могли піддаватися лише ті
службовці, які за законом, статутами або розпорядженнями начальників
зобов’язані були жити в казармах;
4) позбавлення права на підвищення по службі, а також на отримання нагород і відзнак під час служби на час від 4 до 8 місяців;
5) арешт до 30 діб;
6) зміщення на наступну нижчу посаду12.
Дані заходи носили явний відбиток аналогічних настанов дореволюційного періоду, тому в новому Положенні про робітничо-селянську міліцію від 25 травня 1931 року їх перелік був перетворений в ближчу
для нас форму, яка включала: а) зауваження; б) догана; в) сувора догана;
г) заборона відлучки з місця розташування стройової частини або навчального закладу міліції на строк до одного місяця; д) призначення поза
чергою на службу до 3 нарядів; е) арешт до 20 діб; ж) зміщення на нижчу посаду; з) звільнення зі служби. Були обговорені також права начальників різних рівнів здійснювати заходи дисциплінарного впливу на підлеглих, що допустили проступки13.
Правове регулювання службової дисципліни в органах внутрішніх справ цілком закономірно відображало державну політику по відношенню до правоохоронних структур. Служба в міліції, наприклад, ого-
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О проведении специального дознания о проступках личного состава, требующих
рассмотрения в дисциплинарном суде / Под ред. Ю. И. Мандельштам // Сборник законов
СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. Москва : Гос.
изд-во юр. лит-ры. 1956. 371 с.
12
Положение о рабоче-крестьянской милиции //Бюллетень НКВД УССР. 1924. № 1–2.
С. 41.
13
Положение о робоче-крестьянской милиции от 25 мая 1931 г. // Свод Законов
СССР. 1931. № 33. С. 247.
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лошувалася добровільною, але кожен хто приходив, був зобов’язаний
прослужити не менше одного року відповідно до Положення про робітничо-селянську міліцію. Однак за самовільне залишення місця служби
до закінчення річного терміну з метою ухилення від неї, службовці міліції та розшуку несли відповідальність, як за втечу, відповідно до статей
Кримінального кодексу. Трохи пізніше, в 1931 р., термін обов’язкової служби, при збереженні добровільності вступу в міліцію, був збільшений до
двох років, при цьому кримінальна відповідальність за спробу залишити
службу раніше обумовленого терміну була збережена.
Стан дисципліни і законності в підрозділах міліції контролювався
за допомогою «зовнішніх» і «внутрішніх» інстанцій. До перших відносилися органи прокуратури і суду, а також Головне політичне управління
(ГПУ-ОГПУ) і органи місцевого самоврядування, які здійснювали контрольно-ревізійні функції. У 20-х рр. до цього переліку приєдналися громадські організації та засоби масової інформації, які зіграли помітну роль
під час проведення чисток рядів міліції і показових судових процесів.
Говорячи про контроль за станом дисципліни, ми не можемо обійти стороною і такий специфічний феномен радянського періоду, як
проведення періодичних чисток у лавах міліції. Не маючи якісного особового складу і можливості контролю у повній мірі за станом справ на
місцях, керівництво НКВС в перші роки радянської влади було змушене здійснювати кампанії по масовій перевірці та звільненням своїх співробітників з метою тимчасової стабілізації дисципліни. Першою великою
чисткою в українській міліції стала кампанія 1921 р. Керівництво НКВС пояснювало доцільність даного заходу тим, що до лав міліції проник «темний елемент, шкурники, хабарники, спекулянти, кримінальні та навіть
політичні злочинці, які своїми діями не тільки гальмують справу відтворення міліції, а й дискредитують як таку». Тому виключенню з міліції підлягали:
а) всі дезертири, що покинули фронт і незаконно проникли в органи міліції;
б) провокатори, співробітники старої царської політичної поліції
(охранки), які проникли різними способами в міліцію;
в) політичні злочинці, які організували контрреволюційні виступи
проти Радянської влади;
г) особи, позбавлені судом прав і не відновлені в таких;
д) особи, які експлуатують чужу працю і «прилаштувалися» до міліції в особистих цілях;
е) особи, що займали при «старому режимі» високі адміністративні
пости;
ж) особи, непридатні до служби через суто технічні або стройові
причини6.
Після цього послідувала Всеукраїнська чистка міліції 1923 р., поєднана з радикальним скороченням штатів в силу фінансових труднощів
радянської держави. В результаті чисельність особового складу скоротилася з 189 тис. осіб (жовтень 1921 р.) до 12881 осіб, тобто більш, ніж у

Гавриленко О. А., Головко Б. Г., Зайцев Л. О. та ін. Історія органів внутрішніх справ.
Частина ІІ (ХХ століття) : навч. мат. до спецкурсу / [О. А. Гавриленко, Б. Г. Головко, Л. О. Зайцев та ін.]. Харків : Ун-т внут. справ, 1999. С. 154.
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10 разів. Причиною таких рішучих заходів послужив також «розгул» службової злочинності в органах внутрішніх справ, що міг поставити під загрозу саме існування радянського режиму. Завдяки різкому скороченню
своєї чисельності, міліція стала більш керованою, однак говорити про
поліпшення її працездатності не доводилося через майже повну відсутність професіоналізму і досвіду. Тим більше, що в «очищеній» міліції
11210 чоловік (87 % особового складу) були переведеними для її «зміцнення» червоноармійцями.
Ефект такого своєрідного «полювання на відьом» був настільки
заразливим, що в Україні чистка міліції далеко вийшла за початково поставлені межі. На місцях вона не обмежувалася перевіркою документів,
а була своєрідним «публічним судом трудящих над ними ж створеною
міліцією». У найбільших містах України (Харкові, Києві, Одесі) в процес
чистки були залучені тисячі робітників, які по 5–7 годин на день розбирали і активно оцінювали окремих працівників міліції. В результаті із
загального числа міліціонерів (12881 осіб) було виключено ще 2733 осіб,
тобто 19 %. Категорії виключених складали довгий перелік, наведений в
доповіді начальника міліції УРСР, в якому можна знайти і такі сумнівні
формулювання, як «кар’єрист», «примазався», «шкурник», «малолітній»14.
Надалі проведення чисток закріпилося в практиці управління органами внутрішніх справ як метод підтримки і зміцнення службової дисципліни. У 1929–1930 рр., наприклад, було «вичищено» ще близько 15 %
особового состава4. Як інструментарій кадрової роботи був прийнятий
і метод направлення (партійні мобілізації, висуванства) в міліцію різних
категорій громадян і службовців, який не завжди себе виправдовував.
У різні періоди свого існування міліція «зміцнювалася» робітниками, селянами, червоноармійцями, політпрацівниками і чекістами, при цьому
нерідкими були спроби відрядити в міліцію співробітників, що мали погані атестації, скомпрометували себе, непрацездатних, хворих і т. п.
Серед правопорушень, що існували в той час в органах внутрішніх
справ, найбільшого поширення набули хабарництво, грубість по відношенню до громадян, незаконні методи проведення обшуків, арештів і
допитів. Саме проти них і були спрямовані основні зусилля керівництва
НКВС, причому хабарництво було основним «бичем» не тільки міліції, а
й усіх державних органів. Так, в інструкції 1923 р. по боротьбі з хабарництвом зазначалося, що в міліції найбільш вражені хабарництвом апарати
постачання; паспортні столи; райони, які обслуговують базари; дільничні
столи, що формували матеріали з накладеними адміністративними стягненнями.
При цьому були губернії, де міліціонери не отримували платні по
7 місяців. Відсутність фінансування ставила місцеві управління міліції
не лишу в безвихідне, а й іноді в неприпустимо принизливе становище.
Кременчуцька губернська міліція, наприклад, отримавши від головного управління обмундирування, протягом трьох діб не могла викупити
вагон з ним і зробила це лише після того, як зайняла у приватної особи
100 мільйонів рублів, давши зобов’язання відпрацювати їх. Ряд міліцей4
Некрасов В. Ф., Борисов А. В., Детков М. Г. Органы и войска МВД России. Краткий
исторический очерк. Москва : Юридическая литература, 1996 г. 236 с.
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ських підрозділів з тієї ж причини був змушений брати на себе розвантаження барж з дровами.
Оклади співробітників суттєво відрізнялися в кожній окремо
взятій губернії, і різниця між мінімальним і максимальним окладом міліціонерів по Україні сягала п’ятикратної величини. При цьому, однак, навіть в самій «щедрій» столичній Харківській губернії співробітники міліції були однією з низькооплачуваних категорій радянських службовців.
У червні 1923 р. зарплата міліціонера становила 521 руб. в місяць і пайок
вартістю 5 руб. 50 коп. У той же час цивільний сторож щомісяця отримував 1040 руб., а рядовий пожежний – 1919 руб. і пайок вартістю 12 руб. При
такій диспропорції в оплаті навіть проведена Всеукраїнська чистка органів міліції не змогла стримати широкого поширення хабарництва серед особового складу і плинності кадрів, що досягла в масштабі України
72 %1.
Керівництво країни розуміло, що при всій мізерності ресурсів не
можна ставити «армію внутрішнього порядку» в таке принизливе становище і тому підвищення заробітної плати залишалося одним з найбільш
нагальних питань, від вирішення якого залежав і стан службової дисципліни в подальшому.
Після утворення СРСР і введення твердої внутрішньої валюти заробітна плата співробітників міліції стала поступово збільшуватися.
У 1924 р. було встановлено мінімум зарплати для начальників районної
міліції в 40 руб., а протягом 1925–1926 рр. була збільшена зарплата молодших міліціонерів з 24 руб. 50 коп. до 28 руб. і агентів розшуку з 32 руб.
20 коп. до 45 руб. Розмір грошових доходів читачі можуть оцінити по рівню купівельної спроможності рубля на харківському роздрібному ринку станом на 01.05.1926 р. У той час борошно житнє коштувала 10 коп.,
борошно пшеничне – 29 коп., м’ясо 1 сорту – 80 коп., олія соняшникова –
60 коп., картопля – 5 коп., цукор-пісок – 62 коп., сіль – 5 коп. (всі ціни наведені за 1 кг). За шматок мила платили в той час 17 коп., а за десяток сірників – 15 коп. Бажаючим оновити свій гардероб метр ситцю обходився
в 40 коп., метр сукна – від 4 до 85 коп. За пару юхтових чобіт доводилося
платити від 12 до 22 руб.15.
Паралельно йшло створення основ професійної етики співробітників міліції, покликаної втілити в собі моральні вимоги суспільства до
правоохоронної діяльності нової держави. У документах того періоду підкреслювалося, що «міліція своїм зразковим служінням інтересам трудящих на грунті суворої і справедливої пролетарської законності повинна
довести, що вона не схожа на царську поліцію, в середовищі якої процвітало хабарництво, беззаконня і свавілля, а також повна відсутність
поваги до особистості людини. У населення поняття про міліціонера, як
про вартового його особистої і майнової безпеки, повинно бути обов’язково пов’язане тільки зі справедливістю, законністю, ввічливістю та іншими кращими якостями бездоганних людей»3. Етичні норми, правда,
Бандурка О. М., Бандурка І. О. Злочинність і сучасність: Монографія. Харків : ХНУВС,
Майдан, 2020. 408 с.
3
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досить довгий час залишалися другорядною категорією, про що свідчать
численні накази і розпорядження, які мали на меті змінити ставлення до
громадян, припинити використання грубих методів роботи, «повернутися обличчям до населення»5.
Друга світова війна як один з найбільш критичних періодів лише
загострила окреслені проблеми. За роки війни міліція втратила багатьох
своїх кращих співробітників, через що повсюдно відчувався значний некомплект особового складу16.
Висновки. Період встановлення радянської влади став серйозним
випробуванням не тільки для України, але і всього радянського строю,
всіх фундаментальних його складових – економічних, політичних, військових, духовних і правових основ. Стан дисципліни та законності в міліції
радянської України був достатньо низьким, що, на нашу думку, було прямо пов’язано з воєнною обстановкою, низьким професійним рівнем працівників міліції та мізерним матеріально-технічним забезпеченням.
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Abstract. The article is focused on the interaction between the
Ukrainian courts of general jurisdiction and the Constitutional Court of
Ukraine in the area of the protection of human rights. There is emphasized
that their independent functioning does not provide for the efficient
protection of individual rights and freedoms and significantly increases the
number of the judicial recourses of the Ukrainian citizens to the European
Court of Human Rights. Particular attention is paid to the role of the
Constitutional Court of Ukraine in the protection of human rights, which
combines the functions of the constitutional control and constitutional
supervision. Its activities are focused on the official interpretation on
the Constitution of Ukraine. The particular attention is paid to the list of
those who may bring the actions before the Constitutional Court, which
includes apart from the state bodies the natural and legal persons. There
is mentioning of the issues on initiating of proceedings before the Court.
Also broadly is analyzed Constitutional Court’ activities concerning the
interpretation of the Constitution in the light of the European Convention
on Human Rights and other international agreements dealing with the
protection of human rights. The article stresses on the contribution of
other Ukrainian courts in the affirmation of the constitutional concept of
the protection of human rights and freedoms in Ukraine. The majority of
resolutions of such highest judicial body in the system of courts of general
jurisdiction as the Supreme Court of Ukraine concern the judgments of
the European Court of Human Rights. As it is emphasized in the article
the independent functioning on the Constitutional Court and the courts
of general jurisdiction does not provide for the cooperation between both
branches of courts. Courts of general jurisdiction feel free as to the appeal
to the Constitutional Court. Even when such appeals are directed to
Constitutional Court the decisions of the letter are not binding to the courts
of general jurisdiction. Special attention is paid to the introduction of the
institute of constitutional complaint and its positive effect on the judicial
mechanism of the protection of human rights in Ukraine.
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Constitutional Court of Ukraine, Courts of General Jurisdiction, Human
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1. INTRODUCTION
The judicial system of Ukraine consists of two branches of courts that
function separately and independently. These are the Constitutional Court of
Ukraine (hereinafter – CCU) and the courts of general jurisdiction. However,
they may cooperate with each other in some matters when they find it
appropriate. The most important area of cooperation between the Ukrainian
courts is the protection of human rights.
The research is aimed to define the consequences of the narrow
cooperation between the Constitutional Court of Ukraine and the courts
of general jurisdiction in the area of the protection of human rights in the
country and the role of the European Court of Human Rights in the area of
the protection of human rights in this process.
Provisions regulating human rights occupy a prominent place
in the Constitution of Ukraine, which pertains to the new generation of
Constitutions. It was adopted in 19961. There is a special Chapter II (art. 21–68)
in the Constitution devoted to this area of legal regulation. It is called ‘The
rights, freedoms and responsibilities of man and the citizen’. In terms of their
general bases, their content, the possibilities of their limitation, the regime of
their implementation and protection all of them are in conformity with the
norms of the European Convention on Human Rights of 1950 (hereinafter –
ECtHR)2 which was signed by Ukraine in 1995 shortly before the adoption of
the Constitution3. Their modernization and adaptation to the new realities is
done mainly by bringing amendments to the Constitution as well as by the
interpretation and concretization of its provisions. This is happening through
the adoption of laws and ratification of international treaties. In this regard
important are the decisions of the Constitutional Court and other courts
since the court system of Ukraine shall provide the proper guaranties for
their implementation.
In the process of building the rule of law state in Ukraine, one of
its most important criteria is to create a fair, transparent and effective
Constitutional jurisdiction.
The Constitutional Court of Ukraine is the sole body of constitutional
jurisdiction in Ukraine which ensures the supremacy of the Constitution
of Ukraine, decides on conformity of laws of Ukraine to the Constitution of
Ukraine and other acts in the cases provided for by the Constitution of
Ukraine, provides official interpretation of the Constitution of Ukraine, as well
as exercises other powers under the Constitution of Ukraine.
2. ACTIVITIES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE
In its activities the Constitutional Court combines the functions of the
constitutional control and constitutional supervision4.
1
The Constitution of Ukraine 28 June 1996 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80http:/www.zakon.rada.gov.ua> accessed 30 January 2021.
2
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Council of
Europe [1950] <https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf> accessed 30 January
2021.
3
Muraviov V., Mushak N. Judicial Control of Public Power as Legal Instrument for
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine. Rule of Law, Human
Rights and Judicial Control of Power. Мonography. Regensburg: Springer, 2017. 445 р.
4
Birjukov, A. 2019. Does the Constitutional Court of Ukraine begin to perform the functions
of the Verkhovna Rada? <https://yur-gazeta.com/publications/practice/konstytutsiine-pravo/
konstituciyniy-sud-pochav-vikonuvati-funkciyi-verhovnoyi-radi.html> accessed 25 January 2021.
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The Court is composed of eighteen judges of the Constitutional Court.
The President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine and the Congress
of Judges of Ukraine each shall appoint six judges of the Constitutional Court.
The activities of the Constitutional Court are based on the
Constitution and the Law of Ukraine of 2017 “On the Constitutional
Court of Ukraine”5. According to these documents the jurisdiction of the
Constitutional Court extends to official interpretation of the Constitution
of Ukraine; verifying the constitutionality of laws and other legal acts of the
Verkhovna Rada of Ukraine, acts of the President, acts of the Cabinet of
Ministers, legal acts of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of
Crimea; providing, upon the application by the President of Ukraine or at
least forty-five People’s Deputies of Ukraine or the Cabinet of Ministers of
Ukraine, opinions on conformity of international treaties of Ukraine that are
in force or international treaties which are submitted to the Verkhovna Rada
for granting consent to their binding nature with the Constitution of Ukraine;
providing, upon the application by the President of Ukraine or at least fortyfive People’s Deputies of Ukraine opinions on conformity to the Constitution
of Ukraine (constitutionality) of the questions to be put to an all-Ukrainian
referendum on a popular initiative; providing, of the constitutional procedure
for investigating and considering a case on removal of the President of
Ukraine from office through impeachment; providing, of a draft law on
the amendments to the Constitution of Ukraine; providing, opinion on the
violation by the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea of
the Constitution of Ukraine or laws of Ukraine; deciding on conformity to the
Constitution of Ukraine of laws of Ukraine or specific provisions thereof, upon
a constitutional complaint of an individual who considers that the law of
Ukraine applied in the final court judgment in his or her case contradicts the
Constitution of Ukraine.
The list of those who may bring the actions before the Constitutional
Court is quite long and may be divided into two groups. The first one
includes the President, People’s Deputies (at least forty-five), the Supreme
Court of Ukraine, Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of
Ukraine, the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of the Crimea. The
second one covers the natural and legal persons.
3. KINDS OF APPLICATIONS TO THE CONSTITUTIONAL COURT OF
UKRAINE
Forms of Applications to the Constitutional Court of Ukraine include
a constitutional petition, constitutional appeal, or constitutional complaint
(Article 50 of the Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”)6.
Constitutional petition may be submitted to the Court regarding:
finding an act or specific provisions thereof unconstitutional; official
interpretation of the Constitution of Ukraine (Article 51 of the Law of Ukraine
“On the Constitutional Court of Ukraine”).
In compliance with Art. 52 of abovementioned law the subjects
of the right to constitutional petitions shall be: the President of Ukraine,
at least forty-five people’s deputies of Ukraine, the Supreme Court, the
5
Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”, 2017. <https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2136-19#n685> Accessed 10 January 2021.
6
Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”, 2017. <https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2136-19#n685> Accessed 10 January 2021.
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Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights, and the
Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea.
Сonstitutional appeal may be submitted to the Court regarding:
conformity to the Constitution of Ukraine of an applicable international
treaty; conformity to the Constitution of Ukraine of the questions to be put
to an all-Ukrainian referendum on a popular initiative; observance of the
constitutional procedure for investigating and considering a case on removal
of the President of Ukraine from office through impeachment; conformity
of a draft law on amendments to the Constitution of Ukraine to Articles 157
and 158 of the Constitution of Ukraine; violation by the Verkhovna Rada of
the Autonomous Republic of Crimea of the Constitution of Ukraine or laws
of Ukraine; conformity of normative legal aсts of the Verkhovna Rada of the
Autonomous Republic of Crimea to the Constitution of Ukraine and laws of
Ukraine7.
The Right to Constitutional Appeal is granted to the President of
Ukraine; the Verkhovna Rada of Ukraine; the Cabinet of Ministers of Ukraine;
at least forty-five People’s Deputies of Ukraine.
Constitutional complaint may be submitted to the Court regarding
review for conformity to the Constitution of Ukraine of a law of Ukraine or
specific provisions thereof, which was applied in the final court judgment in
the case of the subject of the right to constitutional complaint8.
The right to constitutional complaint is exercised by a natural or legal
person who considers that the law of Ukraine applied in the final court
judgment in his or her case or specific provisions thereof contradicts the
Constitution of Ukraine. Public legal entities shall not be the subject of the
right to constitutional complaint.
The legal standing in the Constitutional Court is different. The state
bodies may initiate proceedings as to the conformity to the Constitution
of legal acts and interpretation of the basic law9. The natural and legal
persons may lodge appeal in order to obtain the official interpretation of the
Constitution in case when they consider that the law of Ukraine applied in
the final court judgment in his or her case contradicts the Constitution of
Ukraine.
The state bodies may submit to the Constitutional Court the matters
regarding the conformity of norms of the effective legislation with the
principles and norms of the Constitution concerning the human and citizen’s
rights and freedoms.
The issues on initiating of such proceedings embrace: disputable
questions concerning constitutionality of laws and other legal acts adopted
and promulgated in accordance with the established procedure; disputable
questions concerning constitutionality of legal acts revealed in the process of
general court proceedings; disputable questions concerning constitutionality
Martynenko, P. 2007. The Constitution and Constitutionalism in Ukraine. In Collection
of Scientific Works by the Members of the Association of the Constitutional Law on the Occasion
of the 10th Anniversary of the Constitution of Ukraine, 211–213. Kyiv : Istyna.
8
Nazarenko O. The Correlation between the Notion of the Constitutional Control and
the Constitutional Supervision in the Characteristic of the Constitutional Court of Ukraine // The
Legal Regulation of the Economy: Collection of Scientific Works. Issue № 6. K., 2006. 134 p.
9
R. Arnold, “Anthropocentric Constitutionalism in the European Union: Some
Reflections,” [in:] The European Union – What Is Next? Monograph. Wolters Kluwer, Czech
Republic, 2018, pp. 112–113.
7
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of legal acts revealed by bodies of executive power during their application
and by the Authorized Human Rights Representative of the Verkhovna Rada
of Ukraine during his/her activities. This provision is regulated by Art. 82 of
the Law on the Constitutional Court of Ukraine.
Within the ambit of its jurisdiction the Constitutional Court adopts
decisions, provides opinions, deliver rulings, and issue interim orders10.
The Court adopts decision considering the cases upon constitutional
petitions concerning constitutionality of laws of Ukraine, and other legal acts
of the Verkhovna Rada of Ukraine, acts of the President of Ukraine, acts of
the Cabinet of Ministers of Ukraine, legal acts of the Verkhovna Rada of the
Autonomous Republic of Crimea, as well as concerning official interpretation
of the Constitution of Ukraine. Decisions are also adopted upon considering
the cases upon constitutional complaints.
An opinion of the Court shall be provided in the cases concerning:
conformity to the Constitution of Ukraine of applicable international treaties
of Ukraine or of international treaties to be submitted to the Verkhovna
Rada of Ukraine for its consent to a binding nature thereof; conformity
to the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the questions to be
put to an all-Ukrainian referendum on a popular initiative; observance of
the constitutional procedure for investigating and considering a case on
removal of the President of Ukraine from office through impeachment;
conformity of a draft law on amendments to the Constitution of Ukraine to
the requirements of Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine11.
A judge may state his or her dissenting opinion. The decision of
the Constitutional Court of Ukraine determines norms of which law are
constitutional and norms of which law are unconstitutional and invalid.
The Constitutional Court is no longer entitled to provide for official
interpretation of parliamentary laws. Its interpretational authority is
limited to the Constitution only. At the same time, the Court’s jurisdiction
encompasses the constitutionality of questions put on referendum12.
Individuals have the right to lodge a constitutional complaint with
the Constitutional Court if a parliamentary law is, in their view, breaching the
Constitution, whereupon the Court may declare such law unconstitutional.
An individual may exercise this right provided all other available legal
remedies (an ordinary court procedure) have been exhausted. A special
parliamentary law governs the procedure for exercising this right. This
novelty corresponds to the practice of many European countries providing
for a constitutional complaint as the last resort of individuals to protect their
rights.
The Constitutional Court also issues opinions on the constitutionality
of currently effective international treaties to which Ukraine is a party or
which are submitted for their ratification. In these cases, subjects of appeal

10
V. Muraviov, N. Mushak, “Constitutional jurisdiction of the EU Court of Justice,” [in:]
Development of Constitutional Law through Constitutional Justice, Decisions and Their Impact
on Constitutional Culture, Gdansk, 2018, pp. 124.
11
Shevchuk S. The Judicial Protection of Human Rights: The Practice of the European
Court of Human Rights in the Context of the Western Legal Tradition. 2nd Ed., Ammend., Cor. K. :
Referat, 2007. 848 p.
12
Muraviov V. Harmonization of Legislation and European integration of Ukraine // Law
of Ukraine, № 6. K., 2013. P. 12–50.
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are the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers. There is no clear
indication neither in the Constitution nor in the Law on the Constitutional
Court as the legal force of such Constitutional Court’s opinions. As the former
judge of the Constitutional Court P. Martynenko points out the practice of
the Constitutional Court shows that the opinions of the Constitutional Court
in these matters are to be taken into consideration, but are not binding13.
The Constitutional Court does not have the jurisdiction concerning the
official interpretation of international agreements. It means that the Ukrainian
citizens, foreign citizens, legal persons cannot apply to the Constitutional
Court on the matters of issuing opinion as to the official interpretation of
international agreements, including the conventions on human rights14.
The Constitutional Court also turns to advantage the interpretation of
the European Convention made by the European Court of Human Rights.
They served to the Constitutional Court to a large extent as a methodological
guidance and as an instrument for the internal interpretation of the norms15.
However, the Constitutional Court has to make difference between
the provisions of the Convention on Human Rights and their interpretation
by the European Court of Human Rights since their legal status in the
Ukrainian legal order is not the same. Constitutional Court is not obliged to
follow to the interpretation of the European Convention on Human Rights
done by the European Court of Human Rights. Otherwise it would violate
the Ukrainian legislation since only the provisions of the Convention are part
of it16. In practice the Constitutional Court endeavors to avoid any possible
contradictions between its judgments and the decision of European Court of
Human Rights. To this end before passing its judgments the Constitutional
Court familiarizes itself with the legal position on the issue of the European
Court of Human Rights17.
Finally, the Constitutional Court is able to determine the moment
from which an unconstitutional legal act becomes ineffective, which cannot
have a retrospective effect, though.
The Court`s rulings regarding all these matters are mandatory for
execution in Ukraine. According to Art. 150 of the Constitution of Ukraine they
are final and cannot be appealed. Laws and other legal acts, or their separate
provisions, that are deemed unconstitutional, lose legal force. Failure to
execute decisions or comply with opinions of the Court shall entail liability
under the law.
The decisions of the Constitutional Court of Ukraine are so important
that they may result in the reversal of state vector of Ukraine.
13
Martynenko, P. 2007. The Constitution and Constitutionalism in Ukraine. In Collection
of Scientific Works by the Members of the Association of the Constitutional Law on the Occasion
of the 10th Anniversary of the Constitution of Ukraine, 211–213. Kyiv : Istyna.
14
Shapoval V. Constitutional Law of Foreign Countries: Academic course: textbook. K. :
Yurinkom Inter, 2008. 253 p.
15
Siskova N. 2018. European Union’s Legal Instruments to Strengthen the Rule of Law?
Their Actual Reflections and Future Prospects. In The European Union – What Is Next? A Legal
Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. ed. Naděžda Šišková, 157–162. Chech
Republic: Wolters Kluwer.
16
F. Belvisi. The “Common Constitutional Traditions” and the Integration of the EU,
International Institute for the Sociology of Law <http://www.dirittoequestionipubbliche.org/
page/2006_n6/mono_02_Belvisi.pdf>. Accessed 20.01.2021).
17
Holovaty, S. 2006. The Rule of Law. In Vol. 1: The Rule of Law: From Idea to Doctrine.
214–216. Kyiv : Phoenix Publishing House.
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On September 30, 2010, the Constitutional Court issued a decision
declaring unconstitutional the Law “On Amendments to the Constitution
of Ukraine” of December 8, 2004, based on a violation of the procedure
for its consideration and approval18. The 2010 nullification decision was
highly controversial, as Constitutional Courts are bound by the Constitution
and do not stand above it. Such decision raised important questions of
democratic legitimacy and the rule of law. As a result, Ukraine returned to
the Constitution of 1996 that is to a presidential-parliamentary republic with
more powers granted to the President. Later on President V. Yanukovych
refused to sign the Association Agreement between the EU and Ukraine,
which provoked a political crisis in Ukraine and acute confrontation between
the authorities and the people. As a result, the Revolution of Dignity swept
away the Yanukovych regime19.
On October 27, 2020 the Constitutional Court of Ukraine issued
a decision declaring unconstitutional some clauses of the Law “On the
Prevention of Corruption”, “Criminal Code of Ukraine”20. The decision of
the Constitutional Court of Ukraine meant the abolition of anti-corruption
legislation of Ukraine. This decision provoked the largest crises in the history
of Ukraine concerning the role of the Constitutional Court of Ukraine in the
constitutional justice.
The Ukrainian legislation contains no clear prohibition for the
Constitutional Court to refer in its practice to the decisions of the national
courts of other European countries. However, the Constitutional Court
actually does not do it, which is unfortunate, since if otherwise it could add
objectivity and efficiency to its decisions. The only way of influence of the
courts of other European countries on the practice of the Constitutional
Court of Ukraine is done through the European court of Human Rights,
which in its decisions devotes great attention to the case-law of the national
courts of its member-states.
The contribution of other Ukrainian courts in the affirmation of the
constitutional concept of the protection of human rights and freedoms in
Ukraine is also conspicuous.
However, independent functioning on the Constitutional Court
and the courts of general jurisdiction narrows the areas of the cooperation
between both branches of courts. Courts of general jurisdiction appeal to the
Constitutional Court fragmentarily. In cases of such appeals the decisions of
the Constitutional Court are not binding to the courts of general jurisdiction.

18
The Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional
submission of 252 people’s deputies of Ukraine regarding compliance with the Constitution
of Ukraine (constitutionality) of the Law of Ukraine «On Amendments to the Constitution
of Ukraine» of December 8, 2004 No. 2222-IV (case on compliance with the procedure for
amending the Constitution of Ukraine), 30 September 2010. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v020p710-10#Text>. Accessed 10 January 2021.
19
Muraviov V., Mushak N. Judicial Control of Public Power as Legal Instrument for
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine. Rule of Law, Human
Rights and Judicial Control of Power. Мonography. Regensburg: Springer, 2017. 445 р.
20
The Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional
submission of 47 people’s deputies of Ukraine on compliance with the Constitution of Ukraine
(constitutionality) of certain provisions of the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption»,
the Criminal Code of Ukraine of October 27, 2020 № 13-р/2020. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v013p710-20#Text>. Accessed 10 January 2021.
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4. THE SUPPREME COURT OF UKRAINE AND THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS
The Supreme Court of Ukraine is the highest judicial body in the
system of courts of general jurisdiction. Its powers are extended to the
interpretation of the issues concerning the execution of legislation on the
bases of generalizing of judicial practice and the analysis of judicial statistics.
The most important resolutions of the Supreme Court concern: 1) the
obligatory enforcement of the European convention by national courts of
general jurisdiction as a part of the Ukrainian legislation in cases pending
before the courts; 2) the enforcement of the ruling of the European Court of
Human Rights by national courts; 3) the recovery of moral damages for the
violation of people’s rights to express their views (Art. 10 of the European
Convention); 4) the right of private ownership (Protocol 1 to the European
Convention); 5) the monitoring of police violence (Art. 3 of the European
Convention); 6) the right to a trial within a reasonable time (Art. 6 of the
European Convention); 7) detention and other forms of interference with
personal liberty (Art. 6 of the European Convention)21.
The majority of these resolutions were provoked by the judgments of
the European Court of Human Rights.
5. UKRAINE AND THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS 1950
In 1997, Ukraine ratified the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms of 1950, not only from a diplomatic point
of view, but also in the interests of the entire Ukrainian people. This event is
called a new stage in the development of Ukrainian jurisprudence in matters
of legal protection of human rights and fundamental freedoms22. Moreover,
this event marked the beginning of the transfer of European legal values to
Ukrainian culture23.
In our opinion, Ukraine’s ratification of the ECHR in 1997 was a
recognition that our state received additional legally enshrined guarantees
of its democratic development, and all Ukrainian citizens got an additional
opportunity to defend their rights and legitimate interests. The sphere
of human rights is the most important area in the construction of any
independent, democratic and legal state. According to the well-known
international lawyer G. Lautertracht a human being, starting from 1950,
turned from an object of international compassion into a subject of
international law24.
Ukraine’s accession to the Convention was not only guaranteed the
full range of rights and freedoms, but also ensured the effective judicial
control over their observance. Therefore, the normative legal grounds for
application of the Convention are: the Constitution of Ukraine (Art. 8–9,
22, 55–56, etc.), the Law of Ukraine “On Ratification of the Convention for
Muraviov V. Harmonization of Legislation and European integration of Ukraine // Pravo
of Ukraine, № 6. K., 2013 P. 12–50.
22
Shevchuk S. European Court of Human Rights and The Ukrainian Judiciary: The Need
to Coordinate Judicial Practice / S. Shevchuk // Law of Ukraine. 2011. № 7. P. 88–92.
23
Holovatyi S. New opportunities for the protection of human rights in Ukraine /
S. Holovatyi // Practice of the European Court of Human Rights. Solution. Comments. 1999. № 1.
P. 11–18.
24
Leino P. A. European Approach to human Rights / P. A. Leino / Universality Explored //
Nordic Journal of International Law. 2002. № 71. P. 455–495.
21
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the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950,
First Protocol and Protocols No. 2, 4, 7 and 11 to the Convention” (title – as
amended by the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of
Ukraine” No. 3436-IV of February 9, 200625) and the Law of Ukraine “On
Enforcement of Decisions and Application of the Practice of the European
Court of Human Rights” of February 23, 200626.
Despite the fact that more than 24 years have already passed since
Ukraine ratified the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms of 1950, which made a significant contribution to
improving of the system of human rights protection in Ukraine, today there
are still unresolved issues related to the recognition of the legal force of
decisions of the ECtHR and the need to introduce at the legislative level a
mechanism for the effective implementation of its decisions. The problem
of Ukraine’s failure to comply with the ECtHR’s decisions has become a
challenge to the whole system of human rights protection built on the basis
of the Convention. In addition, this issue has repeatedly become the subject
of consideration by the Committee of Ministers and the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe.
The first pilot decision of the ECtHR in regard of Ukraine entered
into force on January 15, 2010 in the case «Yuri Ivanov v. Ukraine». This case
stated a violation of the Convention concerning the continued failure to
comply with the decision of the national court. This position of the ECtHR
is a completely natural reaction to the systematic failure to comply with the
decisions of national courts and the state’s failure to take effective measures
to overcome this problem, taking into account the fact that since 2006 the
Law of Ukraine “On Enforcement of Decisions and Application of the Practice
of the European Court of Human Rights” has been in force in Ukraine.
It should be noted that the regulatory framework in the mechanism of
implementation of ECtHR decisions is Art. 46 of the Convention. It contains
a legal provision. According to it “the High Contracting Parties undertake
to comply with the final judgment of the Court in any case in which they
are parties”. The reference to this article also contains in Art. 2 of the Law of
Ukraine “On Enforcement of Decisions and Application of the Practice of
the European Court of Human Rights” of February 23, 2006. However, the
regulatory framework itself is not enough and practical implementation is
also necessary. Nevertheless, the situation with practical implementation in
Ukraine is extremely difficult.
At the end of 2020 almost 10,100 complaints were submitted to the
European Court of Human Rights, in which Ukraine is the defendant. The
total amount of Ukrainian complaints was 16.5 % out of all ECHR’s workload.
Therefore, Ukraine ranked the third place by the number of complaints
against it. Russia was on the first place – with 14,050 complaints, Turkey with
10,150 complaints was on second place. It is noteworthy that in comparison
with the previous years, the number of complaints against Ukraine has
Law of Ukraine «On Amendments to Certain Laws of Ukraine» of February 9, 2006
No. 3436-IV.<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3436-15>. Accessed 25 January
2021.
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increased. At the end of 2018, there were more than 7,200 complaints against
Ukraine (or 12.9 % of all ECtHR’s workload). In 2019, the number of complaints
increased up to 8,850. Thus, the percentage of «Ukrainian» cases increased
up to 14.8 %27.
The main issues raised in statements submitted against Ukraine are
mainly: violation of Art. 3 of Convention (prohibition of torture) – statements
mostly relate to conditions of detention in prisons of persons sentenced to
an exceptional degree of punishment – the death penalty is replaced by life
imprisonment; violation of Art. 5 of Convention (right to liberty and security) –
these statements relate to human rights violations during detention and
arrest; violation of Art. 6 of Convention (right to a fair trial); violation of Art. 1
of Protocol No. 1 (right to free possession of property); violation of Art. 8 of the
Convention (right to respect for family life) etc. In addition to these violations
of the articles of the ECHR, a significant number of complaints to the Court
coming from Ukraine also concern certain issues related to the penitentiary
system, conditions of detention of accused persons in penitentiary
institutions, treatment of prisoners, protection of their rights, etc.
One of the recent decisions of the ECtHR in regard of Ukraine’s
violation of Art. 3 of the ECHR, is the decision of 28 February 2019 in Case of
“Pankiv v. Ukraine”28. The applicant insisted that he had been abused by the
police and was forced to sign a «remorse turnout», in which he confessed to
stealing from the house of the B. He was also forced to write a note that no
physical force was used against him. In addition, citing medical evidence, the
applicant claimed that it was established that he had suffered injuries while
under police control. He also claimed that while authorities denied using
force against him, they did not provide any credible explanation for the origin
of his injuries. The authorities also selectively relied on a medical report of
January 23, 2012, without providing a satisfactory explanation of the results of
previous forensic examinations that supported his statement.
In its turn, the government denied any connection between the
treatment of the applicant by the police and the fracture of his foot,
explaining this injury by the fact that he accidentally turned his leg up the
stairs. At the same time, the authorities relied on written statements of the
applicant, given on the day of the alleged abuse, that the police did not treat
him cruelly and that he turned his foot on the stairs. Authorities also cited
the findings of a forensics report dated January 23, 2012.
On February 28, 2019, the ECtHR ruled that there had been a violation
of Article 3 of the Convention in its procedural and material aspects and
Article 6 § 1 of the Convention. In addition, the ECtHR obliged Ukraine to
pay: 16,000 (sixteen thousand euros) as compensation for moral damages
incurred by the applicant due to violation of Article 3 of the Convention to be
paid to the applicant; 470 (four hundred and seventy euros) as compensation
for legal costs incurred in national proceedings; 2,200 (two thousand two
hundred euros) as compensation for legal costs incurred in court proceedings
for payment to the bank account of the applicant’s representative.
27
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In the same year 2019, the ECHR also found violations of para. 1 and
para. 3 of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms in the Case of Vasyl Yakuba v. Ukraine29.
The essence of the case lies in the fact that in 2007, after a number
of unspoken measures with fixation by technical means, Vasyl Yakuba was
arrested with the use of physical force in connection with the sale of drugs.
Subsequently, the examination showed characteristic features on the body,
but the court decided that the force was applied within the limits of the law.
The ECtHR found the accused person guilty of the crime, using
video footage and written testimony from the agent as evidence. Although
Mr. Jakuba asked for a review of the video and the questioning of the
witness, the relevant motions were not satisfied by the court. Appealing of
the verdict in the high courts was also unsuccessful.
In a statement, submitted in 2009, the applicant claimed, in particular,
on the content of the provisions of Article 3 of the Convention, he was
subjected to strict treatment by law enforcement agencies during his
arrest, in accordance with Article 6 of the Convention he was not granted
permission to review a video containing evidence of his sale of drugs to a
secret agent (procurer), and that national courts did not provide him with
the right to interrogate the procurer, in accordance with Article 34 of the
Convention. required to submit his application to the Court.
The applicant denied the fact of selling drugs and complained
that he was the victim of a provocation of the crime in order to expose
it. His defense attorney persistently tried to prove that the applicant had
purchased drugs for his own consumption and consumption of his friend
only once, on March 9, 2007. In other words, the applicant tried to prove
that he had committed a crime related to drugs, but he did not participate
in three episodes of their acquisition, for which a stricter punishment was
established. Consequently, the ECtHR faced the question of whether a
criminal case against the applicant was indeed legally initiated, taking into
account the inability to verify the identity of this person and view the video of
the operational purchase.
The applicant also complained that the authorities refused to provide
him with copies of the documents necessary to justify his application to
the ECtHR. The ECtHR stated it appropriate to consider this complaint
under Article 34 of the Convention, which stipulates: “The Court may accept
applications from any person, non-governmental organization or group
of persons who consider themselves victims of the violation of the rights
set forth in the Convention or protocols committed by one of the High
Contracting Parties. The High Contracting Parties undertake not to impede
in any way the effective exercise of this right”. The ECtHR concluded that
the state authorities had not fulfilled their obligations under Article 34 of
the Convention due to the refusal to provide the applicant with copies of
documents for appeal to the Court. The applicant demanded 20,000 euros
for moral damages.
In its turn, on February 12, 2019, the ECHR noted that Ukraine violated
para. 1 and para. 3 of Article 6 of the Convention in regard of the recognition
of unverified testimony of the agent as evidence against the applicant and
29
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not opening a video recording of operational procurement. The ECtHR also
delivered to pay 2,500 euros of moral damages to a Ukrainian.
In addition to violation by Ukraine of Article 3 of the Convention, our
state often infringed Article 8 thereto on the protection of the human right
to respect for its privacy.
In this context, it should be noted the first decision made by
the European Court of Human Rights regarding domestic violence in
September 2020 in the Case “Levchuk v. Ukraine”30. After the birth of
triplets, the Levchuks were provided with social housing by the Rivne city
council. The applicant’s husband abused alcohol, threatened and caused
physical violence against her. After the divorce, custody of all the children
was transferred to the applicant. However, the applicant continued to
live with her ex-husband together in the same apartment. The father
neglected his parental duties, did not carry out any financial participation
in the upbringing of children, continued ill-treatment of the mother of
his daughters. The family often saw Mr. Levchuk in a state of alcoholic
intoxication and feared his unpredictable and aggressive behavior. In
2016, Mrs. Levchuk filed a lawsuit to the national local court to evict her exhusband from the apartment, claiming that living together in an apartment
is incompatible with normal life.
Judicial proceedings in the national legal system lasted more than two
years at three levels of jurisdiction. The local court satisfied the claimant’s
claim. The Court of Appeal noted that under these circumstances there is no
reason to apply such a last resort as eviction, although the ECtHR noted the
need to warn the offender that he needs to change his attitude to the rules
of common living with family members after divorce. The Supreme Court
upheld the conclusions of the appellate court.
In the decision of the Case “Levchuk v. Ukraine” the ECHR made
reference to the decision in Case “Volodina v. Russia”, no. 41261/17 of July 9,
201931. The ECtHR noted that its decision contained a summary of relevant
international materials. In the case of “Volodina v. Russia” the ECtHR relied
on universally applicable standards in the field of combating violence against
women, in particular, the Convention on the Elimination of Discrimination
against Women (CEDAW) of 197932, reports of the UN Special Rapporteurs,
Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe
“On the Protection of Women from Violence” of April 30, 200233, Council of
Europe Convention on preventing and combating violence against women
and domestic violence Istanbul of May, 11, 2011 etc34.
30
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The ECHR also cited certain data from the OSCE study on violence
against women. In conformity with this research more than a quarter
of women (26 %) in Ukraine experienced physical and/or sexual abuse
by a current or former partner. Two-thirds of women (65 %) experienced
psychological violence by intimate partners. This exceeds the gender-based
violence average across the EU by 43 % and is higher than in any EU country.
However, only 7 % of women who experienced violence from their current
partner and 12 % of survivors of violence from their previous partner reported
their experiences to the police35.
The European Court of Human Rights concluded in its decision that
Ukraine had violated positive obligations to protect human rights to respect
for privacy, i. e. violation of Art. 8 of the Convention. In this decision, the
ECtHR noted that by rejecting the woman’s claim to evict her ex-husband,
the national courts demonstrated an inability to conduct a comprehensive
analysis of the situation and assess the risk of future psychological and
physical violence against the applicant and children, and the duration of
the trial put them at risk of further violence. The ECtHR stated that such
a response of the courts to the applicant’s claim for the eviction of her exhusband did not meet the positive obligation of the state to ensure effective
protection of the applicant from domestic violence.
To confirm the recognition of the mandatory practice of the ECtHR
for Ukraine, many legal arguments can be edified. The most important
legal acts are: the Law of Ukraine “On Ratification of the Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950”, The
First Protocol and Protocols No. 2, 4, 7 and 11 to the Convention of July 17,
1997, which states that Ukraine fully recognizes the validity of Art. 46 of the
Convention on the recognition of the jurisdiction of the European Court of
Human Rights in all matters relating to the interpretation and application
of the Convention and Art. 17 of the Law of Ukraine ‘On Enforcement of
Decisions and Application of The Practice of the European Court of Human
Rights” of February 23, 2006, which states that “courts apply the Convention
and the practice of the ECHR as a source of law when considering cases’.
Thus, the Law of Ukraine “On Enforcement of Decisions and
Application of the Practice of the European Court of Human Rights”
established at the legislative level a system of institutional mechanisms for
the implementation of court decisions and prevention of new violations
of the Convention. Also this law defined a special procedure for the
implementation of ECtHR decisions and envisaged accurate procedures
for both the payment of monetary compensation and the application of
additional measures of an individual and general nature.
As of 2020, Ukraine ratified 16 protocols to the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In particular, on
1 August 2018, Protocol No. 16 to the Convention of 2 October 2013 came into
force, allowing national courts to receive consultations in human rights cases
in the ECHR. The protocol was ratified by Ukraine with the application by
Law No. 2156-VIII of 05.10.2017. Its adoption aims to strengthen the role of the
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European Court of Human Rights. In its turn, it will contribute to the further
implementation of the Convention into the national legal system.
In particular, para. 1 of Article 1 of Protocol No. 16 states that the
highest judicial institutions of one of the parties, as defined in accordance
with Article 10, may apply to the ECtHR to provide advisory opinions on
fundamental issues relating to the interpretation or application of the
rights and freedoms defined by the ECHR or its protocols. Article 1 of
Protocol No. 16 also defines the circumstances under which national Higher
Judicial Institutions can apply to the ECtHR. First, the case should be in the
proceedings of the national high judicial institution, which has applied for
an advisory opinion. Secondly, the national high judicial institution should
indicate the reasons for its request and provide information on the relevant
legal and factual circumstances of the case in the proceedings.
In our opinion, Protocol No. 16 entitles States Parties to the ECHR
independently – during its signing or submission to the storage of the
ratification document – to determine in the application to the SecretaryGeneral of the Council of Europe those higher courts that will have the right
to apply to the ECtHR for advisory opinions.
In accordance with Article 10 of Protocol No. 16, it is also determined
that the Supreme Court is the highest court to be able to appeal to the
European Court of Human Rights. Article 2 of Protocol No. 16 regulates that
the Panel of five judges of the Grand Chamber decides whether to accept a
request for an advisory opinion. However, if a decision is made to refuse an
advisory opinion, the Collegium should substantiate it.
The requirements for the ECtHR advisory opinions are set out in
Article 4 of Protocol No. 16. Advisory opinions should be motivated and
published. If the advisory opinion does not fully or partially express the
unanimous opinion of the judges, each judge has the right to give a separate
opinion. The advisory opinions are transferred to the requesting court and
the High Contracting Party to which such a judicial institution belongs.
In accordance with Article 5 of Protocol No. 16, advisory opinions are
not binding.
In this regard, with the entry into force of Protocol No. 16 due to the
advisory opinions of the ECtHR, its case-law may significantly expand.
Although the latter will not be binding on states whose courts applied
for their receipt (Article 5 of Protocol No. 16), they will create «indisputable
legal consequences» (Art. 11 of the Preliminary Conclusion on this PACE
Commission Protocol) and will have binding force for the ECtHR itself. They
will become part of its case law along with decisions and decisions on the
merits (judgments) of statements: “The interpretation of the Convention
and its protocols contained in such advisory opinions shall be similar in its
effect to the correctly interpreted provisions established by the ECtHR in its
decisions and rulings” (Article 27 of Comment No. 16). Therefore, the scope
of the concept marked by the term “Practice of the ECtHR” in the Law of
Ukraine “On the Enforcement of Decisions and Application of the Practice of
the European Court of Human Rights” will require appropriate adjustment36.
36
Novelties of Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms <https://ukrainepravo.com/international_law/european_court_
of_human_rights/novely-protokolu-16-do-konventsiyi-pro-zakhyst-prav-lyudyny-i>.
Accessed
25 January 2021.

50

6. ENFORCEMENT OF THE DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT
OF HUMAN RIGHTS
The enforcement of the decisions of the European Court of Human
Rights has some vital consequences for the protection of human rights
in Ukraine. Ukraine has to make amendments to the internal legal acts
in order to prevent the further violations of the provisions of the European
Convention on Human Rights.
According to the Law “On the Enforcement of Decisions and
Application of Practice of the European Court of Human Rights” the Ministry
of Justice is in charge for conducting legal expertise of all legislative acts,
by-laws, their drafts which pertain to the area of legal regulation by the
European Convention on Human Rights as to their compatibility with the
provisions of the Convention. Such an expertise is aimed at the prevention
of the violation in the future of the European Convention caused by the
imperfection of legal regulation37.
The problem is that not all normative acts are send to expertise. On
the other hand, the conclusions of the Ministry not always are taken into
consideration by the drafters.
As follows from the Law ‘On the Enforcement of Decisions and
Application of Practice of the European Court of Human Rights’, the national
courts of Ukraine while hearing the case shall use the European Convention
on Human Rights as well, the practice of the European Court of Human
Rights. According to Art. 17 of the Law ‘On the Enforcement of Decisions and
Application of Practice of the European Court of Human Rights’, the practice
of the European Court of Human Rights is considered as the source of law
in Ukraine.
In this respect, no problems arise from the use of the Convention by
the national courts since it is a part of the internal legislation and have the
direct effect in the internal legal order of Ukraine. The obligatory character
of the judgments of the European Court against Ukraine is also beyond any
doubt. What remains disputable is the issue of the use of the European Court’s
practice as a source of law. Although it is accepted on the doctrinal level that
the Convention is not able to be effective without its interpretation by the
European Court, still it is not easy for the country that belongs to the European
continental legal family to allow a judicial precedent penetrating into its
legal system as a sources of law, based on the European Court’s rulings. So,
this provision of the Law on the enforcement of decisions and application of
practice of the European Court of Human Rights may be considered as being
at variance with the Constitution of Ukraine regarding the application by the
national courts of the practice of the European Court of Human Rights.
On the other hand, it is problematic for the national courts to use
the decisions of the European Court of Human Rights since they are not
published in the country and thus are not available.
7. CONCLUSION
The judicial reform in Ukraine did not resolve any of the main
problems. The first problem is that the Constitutional judiciary is politically
dependent. Today it is the President and the Verkhovna Rada that decide
The Law of Ukraine “On the Enforcement of Decisions and Application of Practice of
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on the appointment and career of the Constitutional judges. High-ranking
politicians and oligarchs tell the judges in which way the disputes shall be
settled. As a consequence of such political dependence, the judges have
got used to this system and consider their role to serve the interests of the
political power and earn money, instead of protecting human rights and
asserting the rule of law.
The second problem is corruption which has penetrated into the
Constitutional judiciary and is convenient not only for judges, but also for
those who have a chance to ‘settle’ their disputes in the courts by means of
corruption.
The third problem is inefficacy of the judiciary. This issue needs
optimizing human and material resources and streamlining the legal
procedures. The Constitutional Court and other courts are equally involving
with these problems.
Any reforms are null until there is justice that cannot ensure law and order.
Ukrainian courts play the key role in the protection of human
rights in the country. As the European Convention on Human Rights
and other international treaties in this area form a part of the Ukrainian
legislation, they are used by the Constitutional Court and other national
courts in their practice. This is very important for maintaining in Ukraine
the European standards of the protection of human rights. However, the
independent functioning of the Constitutional Court and the courts of
general jurisdiction undermines to a large extent the efficiency of the
whole system of the protection of human rights in Ukraine. The regular
character of the constitutional appeals of the courts of general jurisdiction
to the Constitutional Court of Ukraine for providing its legal opinions may
drastically curtail the number of the judicial recourses of the Ukrainian
citizens to the European Court of Human Rights.
In 2020, Ukraine continues to occupy the third place among 47
Member States of the Council of Europe in terms of the number of appeals
to the European Court of Human Rights. This situation is very disappointing,
as it indicates numerous facts of improper protection of citizens’ rights in
their own state. In particular, the main issues raised in applications directed
against Ukraine are violations of conditions of detention in prisons, the right
to liberty and personal inviolability, the right to a fair trial, the right to free
possession of their property, the right to respect for family life, etc. Noncompliance with these rights indicates not only the presence of problems at
the national level, but also about their ineffective judicial protection, on the
one hand, and significant gaps in domestic legislation on the other.
Every year, a negative tendency to increasing of complaints
submission to the ECHR by citizens of Ukraine is intensifying. It indicates that
nowadays an urgent need to achieve maximum compliance of Ukrainian
legislation with European standards in the field of human rights and prevent
their violations still remains. This, in its turn, will help to reduce the number
of appeals to the ECHR.
Ukraine’s recent ratification of Protocols No. 15 and No. 16 to the ECHR
demonstrates that our country shares the main goals and principles of the
ECHR, in particular with regard to respect and protection of human rights
and fundamental freedoms in Europe, and reaffirmed Ukraine’s intention
to be an active participant in the reform of the European Court of Human
Rights in order to increase its effectiveness.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ
ЯК ФУНДАМЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Невара Л. М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету; nevara.lm.2017@gmail.com.
В умовах глобалізації суспільного розвитку формується нова ера
взаємодії між націями, народами, державами. Інтенсивно розвивається міжнародний освітній простір, тому світове співтовариство прагне до
створення глобальної стратегії освіти людини незалежно від місця її проживання й освітнього рівня. Усі країни об’єднує розуміння, що сучасна
освіта має стати міжнародною; шкільна й університетська освіти набувають рис полікультурної освіти, яка розвиває здатність оцінювати явища з
позиції іншої людини, різних культур, іншої соціально-економічної формації, створює полікультурне середовище. Такі потреби сучасності обумовлюють необхідність розглядати підготовку кваліфікованих фахівців як
одну з основ сталого розвитку.
Потрібно зазначити, що право на освіту гарантується та забезпечується міжнародними механізмами, воно право має тверде підґрунтя в
міжнародному праві захисту прав людини, що закріплено універсальними та регіональними документами. А саме: Загальною декларацією прав
людини 1948 р. (ст. 26), Конвенцією про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти 1960 р. (ст. 1–4), Міжнародним пактом про економічні, соціальні
і культурні права 1966 р. (ст. 13, 14), Конвенцією про права дитини 1989 р.
(ст. 28, 29). На регіональному рівні прийнято Європейську конвенцію про
захист прав людини і основних свобод 1950 р. (ст. 2 Першого протоколу
1952 р.), Європейську соціальну хартію 1950 р. (ст. 7), Гельсінський Заключний акт 1975 р., Американську конвенцію про права людини 1969 р. (ст. 13
Додаткового протоколу до Американської конвенції про права людини
в сфері економічних, соціальних і культурних прав 1988 р.) і Африканську
хартію прав людини і народів 1981 р. (ст. 17).
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки i культури
(ЮНЕСКО) рекомендує розглядати право на освіту як елемент права на
життя, права на розвиток, права на безперервну освіту, яке має реалізовуватися протягом усього життя людини.
Загальна декларація прав людини 1948 року розглядається як джерело права на освіту в силу винятково важливого значення даного акту.
У ст. 26 закріплено обов’язковість, загальнодоступність, безкоштовність
початкової освіти: «Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна
бути безоплатною, хоча б в тому, що стосується початкової і загальної. Початкова освіта повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта
повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково
доступною для всіх на основі здібностей кожного»1.
Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти 1960 року
встановила рівність в отриманні освіти незалежно від раси, кольору
шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного
або соціального походження, економічного становища або народження2.
Загальна декларація прав людини. [Електронний ресурс]: Веб-сайт Верховної
Ради України. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015. Назва з екрану.
1
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Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
1966 року в ст. 13 і 14 закріплює право кожної людини на освіту. Пакт підтвердив обов’язковість і безкоштовність для всіх початкової освіти; закріпив відкритість і доступність середньої освіти в його різних формах
(включаючи професійно-технічну освіту), вищої освіти (на основі здібностей кожного) з поступовим введенням її отримання на безоплатній
основі3.
Конвенція про права дитини 1989 р. підтвердила загальнодоступність освіти, безоплатність і обов’язковість початкової освіти. Конвенція
поклала обов’язок на держави-учасниці забезпечувати надання середньої освіти, як загальної, так і професійної на безкоштовній основі; забезпечувати доступність вищої освіти для всіх на основі здібностей кожного;
вживати заходів для регулярного відвідування дітьми шкіл, а також щодо
зниження числа дітей які залишають школи4.
Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року встановила, що «нікому не може бути відмовлено в праві
на освіту». Цим формулюванням Європейська конвенція підтверджує
право кожної людини на освіту, накладає заборону на будь-яку дискримінацію в праві на освіту, разом з тим, Конвенція не конкретизує
рівень отримання освіти. Також, Європейська конвенція зобов’язує державу, яка повинна поважати право батьків, забезпечувати своїм дітям
таку освіту і навчання, яке відповідає їх власним релігійним і світоглядним переконанням5.
У статті 2 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод йдеться про забезпечення здійснення деяких прав і свобод, інших, ніж ті, які вже включені в Конвенцію6.
Європейська соціальна хартія (переглянута, 1996 рік)7 проголошує
права та свободи і встановлює контрольний механізм, покликаний гарантувати їх дотримання країнами-учасницями.
У Гельсінському Заключному акті або Гельсінській декларації
1975 року8, держави-учасниці заявляють про свою рішучість дотримуватися і здійснювати на практиці повагу до прав людини і основних сво2
Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти. [Електронний ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/995_174. Назва з екрану.
3
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. [Електронний
ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/995_042. Назва з екрану.
4
Конвенція про права дитини. [Електронний ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради
України. Режим доступу: http://www.unicef.org/ukraine/convention_small_final.pdf. Назва з
екрану.
5
Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод. [Електронний ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/995_004. Назва з екрану.
6
Перший протокол до Європейської конвенції про захист прав людини і основних
свобод. [Електронний ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_535. Назва з екрану.
7
Європейська соціальна хартія (переглянута). [Електронний ресурс]: Веб-сайт
Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062. Назва з екрану.
8
Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі. [Електронний
ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/994_055.
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бод, включаючи свободу думки, совісті, релігії і переконань8. Відповідно
до такого керівного принципу держави зобов’язуються діяти відповідно
до цілей і принципів Статуту ООН і Загальної декларації прав людини.
А саме, будуть виконувати свої зобов’язання, відповідно до міжнародних
декларацій і угод в цій галузі, включаючи Міжнародні пакти про права
людини у разі їх підписання8.
Право на освіту закріплене у конституціях всіх сучасних демократичних держав, що дає кожній людині право на певні форми поведінки
з боку держави. Держави зобов’язані поважати, захищати і реалізовувати право на освіту. Обов’язок поважати право на освіту забороняє самій
державі діяти в протиріччя визнаним правам і свободам, перешкоджати
або стримувати реалізацію таких прав і свобод.
На сучасному етапі ефективного розвитку і глобалізації міжнародних відносин у сфері екологічного права перед світовим співтовариством продовжує поставати проблема забруднення навколишнього середовища, що найчастіше проявляється у викиді у водойми токсичних
промислових відходів, забрудненні атмосфери шкідливими речовин, а
також активному використанню поліетилену та пластику в повсякденному житті. Ці фактори негативно впливають не лише на навколишнє
середовище, а й на здоров’я всього людства. Задля запобігання катастрофічного впливу на екологію необхідно, перш за все, покращити
ефективність екологічної освіти.
Першим головним результатом у сфері екології стало заснування
в 1970 р. Національної Асоціації Екологічного навчання (нині – Північна Асоціація Екологічної освіти), основною метою якої була розробка та
впровадження нових загальноосвітніх програм з екології.
У 1971 році «блаженний Папа Павло VI звернувся до проблеми екології, представивши її як кризу з трагічними наслідками через безконтрольну діяльність людини: «Бездумною експлуатацією природи вона
ризикує зруйнувати її і опинитися, в свою чергу, жертвою цього знищення»9. Він проголошував необхідність зміни ставлення людини до природи, зменшення індустріалізації та технічного розвитку суспільства, що, на
його погляд, може призвести до негативних наслідків для людства.
Більшість вчених та філософів XX століття розглядали проблему
екологічної освіти через призму релігії та моралі. Так, Патріарх Ворфоломій стверджував, що «в тій мірі, в якій всі ми наносимо певний збиток
екології, ми покликані визнавати наш вплив – будь то малий чи великий – на псування і руйнування навколишнього середовища»10. А Святий
Іоанн Павло II у своїй першій енцикліці зазначив, що «людина не уловлює жодних інших значень навколишнього природного середовища,
крім тих, які служать цілям безпосереднього використання і постійного
споживання»11. Концепція захисту навколишнього середовища розглядалась як необхідність захистити природу не лише як дарунок Бога, а й
Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі. [Електронний
ресурс]: Веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/994_055.
9
Папа Римський Франциск. Енцикліка Laudato si‘ – Про турботі про спільному
домі / Папа Римський Франциск . Москва : Францисканців, 2015. 192 с.
10
Апостольське послання Octogesima adveniens від 14 травня 1971 р., 21: AAS 63 (1971),
С. 416–417.
11
Енцикліка Redemptor hominis від 4 березня 1979 р., 15: AAS 71 (1979), 287 с.
8
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задля захисту своєї людської сутності від можливості прояву майбутніх
природніх катаклізмів.
Активно відбувався розвиток питання екологічної освіти і у сфері
міжнародного права. У 1972 р. в Стокгольмі була підписана Декларація
Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем навколишнього
середовища, яка закріпила 26 основних принципів з питань екології. Зокрема, було проголошено право людини на свободу, рівність і благополучні умови для життя, необхідність особливої відповідальності людини
за збереження та раціональне управління продуктами живої природи.
Встановився принцип суверенного права держав розробляти свої природні ресурси, принцип відповідальності за завдання шкоди довкіллю та
принцип співробітництва держав задля охорони та покращення навколишнього середовища. Даний документ також закріпив необхідність
прагнення держав до ядерного роззброєння та знищення будь-якої
зброї масового ураження12. Стокгольмську Декларацію можна вважати
першим міжнародним документом, який закріпив і офіційно визнав необхідність і початок співпраці держав в екологічній сфері. Її основні концепції були підтверджені у Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку 1992 р.
В 1975 р. була підписана Белградська Хартія, яка основною метою
екологічної освіти визначила:
• Формування обізнаності та стурбованості щодо економічної,
політичної, екологічної взаємозалежності в сільській та міській місцевостях.
• Створення умов для набуття кожною людиною знань, цінностей,
розвитку ставлення, обов`язку та вмінь, потрібних для захисту та збереження навколишнього середовища.
• Розвиток нового рівня поведінки окремих індивідів, груп людей
та суспільства по відношенню до довкілля13.
Твердження про необхідність інтеграції екологічної освіти у всю
систему формальної освіти на всіх рівнях задля забезпечення необхідних знань, розумінь, цінностей та навичок закріплено і в Тбіліській декларації 1977 р. Даний документ наголошує на розвитку й неформальної
освіти, яка, за допомогою засобів масової інформації, сприятиме широкому поширенню обізнаності та розуміння. «Кінцева мета екологічної
освіти полягає в тому, щоб дозволити людям зрозуміти складність навколишнього середовища та потребу нації, щоб адаптувати свою діяльність
і продовжувати свій розвиток у спосіб, гармонійний з навколишнім середовищем»14. Відповідно, методи екологічної освіти мають повністю відповідати потребам сучасного суспільства, мусять бути спрямованими на
залучення широкої громадськості, осіб різних вікових категорій. Формами співробітництва держав у сфері екологічної освіти є: розширення
програм з питань екологічної освіти, стимулювання навчання в еколо-

Декларація Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем оточуючого людину середовища № 995_454 від 16.06.1972 р. Електронний аналог друк.вид.: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454 (дата звернення 01.05.2019 р.) Назва з екрану.
13
Свистак-Яроцька О. Л. Теорія екологічної освіти: від елементарних знань про
природу до складової освіти для сталого розвитку суспільства / О. Л. Свистак-Яроцька
// Педагогіка та психологія [Електронний ресурс]. 2017. Вип. 56. С. 86–99. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2017_56_12. Назва з екрану.
12
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гічних дослідженнях, організація семінарів, в тому числі із залученням
зарубіжних вчених та інвесторів, видання журналу з екологічної освіти;
організація конкурсів на виготовлення навчальних матеріалів, сприяння
використанню засобів масової інформації, надання допомоги країнам,
що розвиваються, у сфері екологічної освіти14.
Охоплюючи не лише екологічну, а й інформаційну міжнародну
сферу Орхуська Конвенція 2005 р. закріпила «право на доступ до інформації, на участь громадськості в процесі прийняття рішень і на доступ до
правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища»15. Важливим аспектом даної Конвенції стало встановлення права вільного,
безкоштовного доступу до екологічної інформації в найкоротші терміни, обов’язку держав-учасників надсилати звіт щодо екологічного стану, можливість залучати громадськість до підготовки різних нормативно-правових актів, що стосуються навколишнього середовища.
Активний розвиток сфери екологічної освіти проявляється в діяльності багатьох держав світу. Зокрема, як зазначає О. П. Мягченко, у Норвегії працівники дитячих садків зобов’язані знати основи екології та охорони природи, володіти методиками екологічної освіти і виховання. В Данії,
Швеції та Англії проблеми екології обов’язково вивчаються в курсах з
географії, хімії, біології фізики та історії. Також в цих державах поширене
активне створення «живих куточків», що сприяє більшому залученню не
лише дорослих, а й дітей до важливості проблеми екології. У Нідерландах
під контролем уряду здійснюється проект з охорони ландшафтів16. Австрія,
в свою чергу, займається організацією великої кількості шкільних проектів з екології, проводить природоохоронні акції, видає журнали та газети
з питань екологічної освіти. Франція у сфері навколишнього середовища
застосовує природній, соціологічний та гуманітарний підходи, залучаючи громадськість до розгляду даної проблеми проводячи відповідні акції,
благодійні заходи, розповсюджуючи інформацію у засобах масової інформації. Активно держави Європи підтримують озеленення власних територій, що особливо спостерігається в тенденціях Швеції та Норвегії.
Загострення глобальної екологічної кризи у ХХ столітті призвело
до пошуку нових шляхів для її розв’язання. Стало очевидним, що існування людства залежить від впровадження якісно нових підходів і принципів у функціонування нашого суспільства, поведінка і стиль повсякденного життя якого повинні бути спрямовані на раціональне ставлення
до природних ресурсів та їх збереження. Необхідний гармонічний розвиток людини поряд із природою. Саме на таких засадах сформувалось
поняття «сталий розвиток».
Сучасна концепція освіти для сталого розвитку (ОСР) базується на
Університетській хартії по сталому розвитку (Женева, 1994), Белградській
хартії (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1975), Тбіліській декларації (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1977)
Major environmental problems in contemporary society: Intergovernmental
Conference on Environmental Education. (1977). Paris: UNESCO. Електронний аналог друк.
вид.: режим доступу: http://www.gdrc.org/uem/ee/EE-Tbilisi_1977.pdf. Назва з екрану.
15
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція)
№ 994_015 від 27.05.2005. Електронний аналог друк.вид.: режим доступу: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/994_015. Назва з екрану.
16
Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: навч. посіб. /
О. П. Мягченко. К. : Центр учбової літератури, 2010. 384 с.
14
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і Салонікській декларації (ЮНЕСКО, 1997), а її основу складає прийнятий у
1992 році в Ріо-де-Жанейро «Порядок денний на XXI століття». Відповідно
до Університетської хартії університети та інші навчальні заклади повинні заохочувати впровадження в навчальні програми екологічні аспекти
і головні принципи переходу суспільства до сталого розвитку, незалежно від їх професійного спрямування і характеру діяльності17. Питання про
необхідність міжнародних угод і дій в галузі ОСР на глобальному рівні
вперше було поставлено в процесі підготовки до Всесвітнього саміту зі
сталого розвитку в Йоганнесбурзі.
У сучасному світі значення вищої освіти як найважливішого фактора формування нової якості не тільки економіки, а й суспільства в цілому постійно зростає. Тому проблема підтримки розвитку освіти і науки є
глибоко соціальною і належить до пріоритетних завдань суспільного розвитку, що безпосередньо пов’язане з системою національних інтересів,
підвищенням якості життя та національної безпеки.
На 2-ій Конференції ООН з навколишнього середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.)18 вперше було сформульовано основні положення сталого розвитку, задекларовані у програмному документі «Порядок денний
на ХХІ століття»19. Вже тоді у цьому документі підкреслюється, що освіта
має вирішальне значення для сприяння сталого розвитку та розширення можливостей людей у вирішенні питань довкілля і розвитку. Світове співтовариство почало все частіше говорити про роль освіти сталого
розвитку.
Крім того, що освіта є фундаментом сталого розвитку, вона є одним
з прав людини, виступає однією з передумов для досягнення збалансованого розвитку і найважливішим інструментом ефективного управління, обґрунтованого прийняття рішень і розвитку демократії. Вона може
сприяти зміні поглядів людей, даючи їм можливість робити наш світ безпечнішим, здоровішим і більш квітучим, тим самим поліпшуючи якість
життя. Освіта в інтересах збалансованого розвитку (ОЗР) може забезпечити критичне мислення і сприяти підвищенню інформованості, а також
розширенню можливостей, що дасть змогу розробляти нові підходи і
концепції, розвивати нові методи і засоби їх здійснення20.
Вперше питання про освіту для сталого розвитку (ОСР) на глобальному рівні було поставлено під час підготовки до Всесвітнього саміту
зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (Південна Африка), що відбувся з
26 серпня по 4 вересня 2002 р.21. Тоді і введено поняття «освіта для збалансованого розвитку» (ОСР). Освіта для збалансованого розвитку передбачає популяризацію серед широких верств населення знань про
17
Элиас В. В. Обзор важнейших международных соглашений в области образования для устойчивого развития. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.
ecoaccord.org/edu/Obzor-Int.agreements.htm.
18
2-а Конференція ООН з навколишнього середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992 р).
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ecoosvita.org.ua/storinka/pro-nas.
19
Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс]: принята Конф. ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г. // Организация Объединенный
Наций: [веб-сайт]. Электрон. данные. 2016. Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/ agenda21.shtml.
20
Всеукраїнська екологічна ліга. Стратегія ЄЕК ООН для освіти в інтересах збалансованого розвитку. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.ecoleague.net/34903999442.html.
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збалансований розвиток суспільства, про соціальні, культурні й екологічні основи суспільства, використовуючи при цьому всі можливі засоби: заклади освіти, засоби масової комунікації, театри, книги, засоби
пропаганди тощо. На саміті висвітлювався десятирічний досвід ОЗР і
підкреслювалось, що ця концепція нового бачення економічної освіти
динамічно розвивається. Її завдання – навчити людство брати на себе
відповідальність за побудову майбутнього.
У Плані дій, що був ухвалений в Йоганнесбурзі в 2002 році, рекомендувалося проголосити десятиріччя «Освіти для сталого розвитку».
Також визначено пріоритети та подальші кроки у напрямку прискореного досягнення цілей та виконання завдань, визначених попередніми документами. У п. 111 зазначено про «...необхідність створення і зміцнення
системи науки й освіти для сталого розвитку на всіх рівнях з метою обміну знаннями, досвідом і передовою практикою та створення наукового потенціалу». На конференції було вирішено рекомендувати Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй проголосити, починаючи з
2005 року, десятиріччя освіти для сталого розвитку»22.
Під час 4-го Підготовчого комітету до Всесвітнього саміту зі сталого
розвитку (о. Балі, Індонезія), що відбувся у червні 2002 року, уряд Японії
вперше висунув ідею про проведення Декади ООН з освіти в інтересах
сталого розвитку (ДОУР). Всесвітня зустріч зі сталого розвитку дала змогу
закласти важливий фундамент – визначити цілі, часові рамки і зобов’язання з широкого спектру питань, що покликані змінити життя людей у
всіх регіонах світу.
У грудні 2002 року Генеральною Асамблеєю ООН одноголосно була
прийнята резолюція «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку».
Провідною установою ДОСР призначена ЮНЕСКО. Основними
цілями ДОСР визначені: інтеграція сталого розвитку у системи освіти
на всіх рівнях; сприяння розвитку освіти як основи сталого суспільства;
зміцнення міжнародного співробітництва для вироблення новаторської
політики, програм і практики освіти для сталого розвитку.
Продовжуючи питання ОСР, міністри охорони навколишнього середовища країн-членів ЄЕК ООН на П’ятій Конференції «Довкілля
для Європи», що відбулась у Києві 23 травня 2003 року, ухвалили «Заяву
про освіту для сталого розвитку»23. В роботі конференції взяли участь
міністри з навколишнього середовища 55 країн ЄЕК ООН, Південної Америки та Центральної Азії. У заяві йдеться про рішення розробити регіональну Стратегію в галузі освіти для сталого розвитку. Зокрема, було
визнано, що освіта є одним із головних інструментів, які забезпечують
охорону навколишнього середовища та сталий розвиток, і що в рамках
екологічної освіти все більше приділяється уваги широкому колу питань, включених до «Порядку денного на XXI сторіччя». З метою сприянЙоханнесбургская декларация по устойчивому развитию [Электронный ресурс]:
принята на Всемир. встрече на высш. уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург,
Южная Африка, 26 авг. – 4 сент. 2002 г.) // Организация Объединенный Наций: [вебсайт]. Электрон. данные. 2016. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/decl_wssd.shtml.
22
Освіта для сталого розвитку. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
ecoosvita.org.ua/storinka-knygy/osvita-dlya-stalogo-rozvytku.
23
Заява Міністрів охорони довкілля країн ЄЕК ООН про освіту в інтересах сталого
розвитку / Процес Довкілля для Європи. Київ, 2003.
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ня освіті як ключовому чиннику змін, було запропоновано всім країнам
включити концепцію сталого розвитку в свої системи освіти всіх рівнів
- від дошкільної до вищої та від неформальної освіти до освіти поза навчальними закладами. У Стратегії втілено досвід, накопичений як у самому регіоні, так і в світі. Вона також є внеском у основні положення проекту плану реалізації Десятиріччя освіти ООН в інтересах збалансованого
розвитку, підготовлені ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО),
та повністю відповідає їм і покликана стати основою для проведення Десятиріччя на регіональному рівні та реалізації рішень Всесвітньої зустрічі
на вищому рівні зі збалансованого розвитку.
На виконання цієї заяви у березні 2005 року у Вільнюсі (Литва) на
нараді представників міністерств охорони навколишнього середовища
та освіти була прийнята Стратегія освіти для сталого розвитку ЄЕК ООН24
та Вільнюські рамки її виконання. У Стратегії, яка втілила європейський
та світовий досвід, зазначено, що «ОСР розвиває та укріплює потенціал
окремих осіб, груп, співтовариств, організацій та країн, який дозволяє
мати власні думки і робити вибір для сталого розвитку. Вона може сприяти зміні поглядів людей, даючи їм можливість робити наш світ безпечнішим, здоровішим і процвітаючим, тим самим підвищуючи якість життя…»24. В цьому документі вказано, що «освіту задля сталого розвитку слід
розглядати в якості процесу, що охоплює всі елементи життєвої сфери.
Слід добиватися його органічного включення в навчальні програми на
всіх рівнях, включаючи професійну освіту, підготовку педагогів та безперервну освіту для фахівців та керівників»24.
Заходи з виконання Стратегії зазначені у документі, який був ухвалений на зустрічі представників міністерств освіти та охорони навколишнього середовища країн-членів Європейської економічної комісії ООН
у березні 2005 року – «Вільнюські рамки»25. Цим документом передбачається 3 етапи реалізації Стратегії:
I етап (до 2007 р.) передбачає створення на національному рівні
нормативно-правової бази освіти для сталого розвитку, включаючи
прийняття національного Плану реалізації Стратегії, створення національних Координаційних рад із впровадження освіти для сталого розвитку в системи формальної та неформальної освіти;
II етап (до 2010 р.) передбачає практичне впровадження на національному рівні освіти для сталого розвитку у всі навчальні програми
формальної освіти (від дошкільної до післядипломної), суттєве поліпшення неформальної освіти;
III етап (до 2015 р. і надалі) розрахований на досягнення на національному рівні всіх цілей, що передбачені у Стратегії освіти для сталого
розвитку.
Суть прийнятої Стратегії полягає в декількох позиціях. Насамперед, це перехід освіти від простої передачі знань і навичок, необхідних
для існування в сучасному суспільстві, до формування готовності діяти й
жити в мало передбачуваному майбутньому світі, у швидко змінних екологічних і соціально-економічних умовах.
24
Стратегія ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку: Пер. з англ. Одеса : Екологія,
2005. 44 с.
25
Барлыбаев Х. А. Человек. Глобализация. Устойчивое развитие: монография /
Х. А. Барлыбаев. М. : Изд-во РАГС, 2007. 320 с.
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Мета Стратегії полягає в заохоченні держав-членів ЄЕК ООН до
розвитку і включенню ОСР у свої системи формальної освіти в рамках
усіх відповідних навчальних дисциплін, а також у неформальну освіту і
навчання. Такий підхід озброїть людей знаннями і спеціальними навичками у сфері збалансованого розвитку, підвищить їх компетентність і
впевненість у собі, а також розширить їхні можливості вести здоровий і
повноцінний спосіб життя в гармонії з природою і виявляти турботу про
соціальні цінності, рівноправність статей і культурне різноманіття.
Розвиток сталого суспільства слід розуміти як безперервний процес навчання, дослідження проблем і дилем, де правильні відповіді й
рішення можуть змінюватися протягом накопичення досвіду. Цілі навчання у рамках ОЗР мають включати розширення знань, розвиток
спеціальних навичок, інтелекту, формування життєвої позиції й цінностей.
Ключовими темами сталого розвитку є:
• зменшення масштабів бідності;
• громадянськість, мир, етичність;
• відповідальність в локальному і глобальному контексті;
• демократія і управління;
• справедливість і безпека;
• права людини;
• охорона здоров’я;
• рівність статей;
• культурне різноманіття;
• розвиток сільських і міських районів;
• економіка, структури виробництва і споживання;
• корпоративна відповідальність;
• охорона навколишнього середовища;
• управління природними ресурсами;
• біологічне та ландшафтне різноманіття.
Розгляд цих різноманітних тем, безумовно, потребує застосування
комплексного підходу.
Отже, освіта для сталого розвитку (ОСР) потребує переорієнтації
уваги із забезпечення знаннями на опрацювання проблем і пошук можливих рішень. А освіта в інтересах збалансованого розвитку (ОЗР), все
ще продовжує формуватися як широка і всеосяжна концепція, що охоплює пов’язані між собою екологічні, економічні та соціальні проблеми.
Кожна країна несе відповідальність за здійснення цієї Стратегії. Застосування принципів збалансованого розвитку (ЗР) у рамках всієї системи освіти потребуватиме активної політичної підтримки на всіх рівнях
управління. Політика, законодавство, організаційні основи і навчальні
плани мають охоплювати ОЗР і бути їй опорою. Ключем до досягнення
цієї мети могли б стати:
• прийняття основоположних документів щодо ОЗР на всіх рівнях
освіти;
• стимулювання розвитку міжвідомчого і багатостороннього співробітництва, у разі потреби включаючи створення консультативних механізмів;
• включення принципів ЗР у навчальні програми і спеціальні курси на всіх рівнях вищої освіти, особливо у процесі початкової підготовки
викладачів;
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• поліпшення матеріальної бази освіти з орієнтацією управління
навчальними закладами на ЗР, а також зміцнення зв’язків між природними, економічними, політичними і суспільними науками у рамках як міждисциплінарних, так і спеціалізованих досліджень.
Необхідно забезпечувати належний баланс при проведенні міждисциплінарних, багатодисциплінарних і спеціалізованих досліджень.
Міжнародне співробітництво у сфері освіти в інтересах збалансованого розвитку, крім забезпечення зміцнення і вдосконалення ОЗР в
окремих країнах, могло б сприяти досягненню взаєморозуміння, зміцненню довіри і прищепленню поваги до культурних цінностей і тим самим дало б змогу налагодити стосунки дружби між народами і країнами і
зробити внесок у справу зміцнення миру і підвищення добробуту.
Освіта для сталого розвитку ґрунтується на понятті сталого розвитку як такого, що задовольняє потреби сьогодення та не ставить під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Розвиток необхідний для задоволення потреб людей і поліпшення якісного
рівня їхнього життя.
Складовими змісту освіти для сталого розвитку є:
• якість життя, соціальна справедливість та рівноправність;
• збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного;
• розвиток в межах відтворення екосистем;
• взаємозв’язок: у суспільстві, економіці та навколишньому середовищі;
• усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями;
• громадянська позиція, права та обов’язки громадян;
• потреби та права майбутніх поколінь на довкілля.
Стають необхідними уміння випускників брати участь у плануванні соціального розвитку території, передбаченні наслідків дій, що вживаються, у тому числі й можливих наслідках у сфері сталості природних
екосистем. Відповідно, перед випереджальною освітою в інтересах сталого розвитку постають завдання забезпечити формування в молодого
покоління нових форм мислення й поводження в навколишньому середовищі, які припускають уміння прогнозувати й планувати, мислити
творчо, критично й самокритично.
Поштовхом до активного розвитку ОСР у світі стала П’ята конференція міністрів «Довкілля для Європи». Обговорювалися питання
ОСР і на Шостій та Сьомій конференціях. Водночас, вже минуло понад
десять років з часу прийняття Стратегії ОСР ЄЕК ООН, і отже необхідно підвести підсумки десятирічної діяльності та обговорити подальші
плани щодо діяльності у даній галузі. Саме тому на Восьмій конференції міністрів «Довкілля для Європи» 8–10 червня 2016 року у м. Батумі
(Грузія)26 у порядку денному виділяється окреме питання «На шляху до
нового суспільства: 10 років ОСР». На заході була представлена Доповідь
про оцінку реалізації Стратегії ЄЕК ООН для ОСР з 2005 по 2015 рік та
Третя доповідь про оцінку Стратегії ЄЕК ООН для ОСР, які узагальнили
досягнутий прогрес, проблеми та досягнення держав-членів ЄЕК ООН.
Багато держав-членів ЄЕК ООН тепер мають національні політики ОСР

26
Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні. Восьма Конференція міністрів
«Довкілля для Європи». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.unece.org.
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і рамки їх реалізації. Сотні ініціатив були розпочаті для інтеграції ОСР в
зміст і процеси формальної та неформальної освіти, для переходу від
політики до практики. Ці документи є важливими для обміну досвідом та
презентації кращих практик у галузі ОСР. За десять років реалізації Стратегії вдалося домогтися істотних досягнень в чотирьох із семи охоплених
Стратегією тематичних сферах, що охоплюють інтегрування політики, навчальні плани, засоби навчання та навчально-методичні матеріали, а також в сфері налагодження співпраці та мереж.
На Конференції міністри також прийняли заяву по ОСР та рамки
реалізації Стратегії ОСР ЄЕК ООН на період до 2030 року. Міністри зобов’язуються продовжувати просування пріоритетних галузей Стратегії з
урахуванням політики в галузі освіти і освітніх систем на національному
або регіональному рівнях27.
У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у
Нью-Йорку відбувся Саміт ООН для прийняття Порядку денного в галузі
розвитку на період після 2015 року. Під час Саміту було надано загальне
бачення нових орієнтирів розвитку до 2030 року та визначено 17 цілей
сталого розвитку28. Ключові питання ролі освіти в реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку на період до 2030 року були в центрі уваги під час обговорення Рамок дій «Освіта – 2030» на 38 сесії Генеральної
конференції ЮНЕСКО в Парижі (листопад, 2015 р.). Зокрема, учасниками
наголошено, що нині більшість держав розглядає інвестиції в наукові дослідження й запровадження інновацій як важливий крок до забезпечення їх стійкого економічного зростання29.
У 2017 році 20–21 квітня в м. Женева (Швейцарія) проходило 12-те засідання Наглядового Комітету Освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР)
Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН). До порядку денного були віднесені питання розгляду та затвердження плану роботу на
2017–2019 рр., прогресу у впровадженні Стратегії, синергії з іншими організаціями та процесами, зокрема координації дій з Глобальною програмою дій та консультаціях з ЮНЕСКО. В планах роботи для всіх країн на
2017–2019 роки включено 6 пріоритетів:
- запровадження освіти в інтересах сталого розвитку до існуючих
шкільних планів в кожній школі до 2019 року;
- сприяння розширенню місця освіти в інтересах сталого розвитку
в системі освіти викладачів та професійній підготовці педагогів;
- підтримка професійно-технічної освіти та підготовки задля сталого розвитку та переходу до «зеленої економіки»;
- посилення інтеграції освіти в інтересах сталого розвитку в національну політику в сфері освіти, сталого розвитку, а також інші процеси;
- посилення синергії між формальною, інформальною та неформальною освітою;

27
Стратегії ОСР ЄЕК ООН на період до 2030 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.unece.org.
28
United Nations Ukraine. Цілі сталого розвитку 2016–2030. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
29
Education 2030 [Electronic resource]: Incheon Declaration and Framework for Action:
towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all: (Final draft for
adoption). Mode of access: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_
new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf.
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- визнання важливості ролі мереж, в тому числі організацій громадянського суспільства, академічних та наукових кіл, неурядових організацій, бізнесу в реалізації освіти для сталого розвитку30.
Україна у сфері екологічної освіти в останні роки також досягла
певного успіху. Зокрема, у 2001 р. було прийнято Закон України «Про концепцію екологічної освіти в Україні», який зазначає, що «розвиток екологічної освіти має відбуватись на основі синтезу трьох основних підходів
(тенденцій), що сьогодні існують: тенденції формування сучасних екологічних уявлень, тенденції формування нового ставлення до природи і
тенденції формування нових стратегій та технологій взаємодії з природою»31. Даний документ наголошує на необхідності комплексного підходу до екологічної освіти, що охоплюватиме не лише формальну освіту
(розгляд проблематики навколишнього середовища в школах та вищих
навчальних закладах), а передбачатиме й вивчення екологічної сфери
«за допомогою планових занять, засобів масової інформації (телебачення, радіо, газет, журналів, брошур, електронних засобів), організації постійно діючих стаціонарних і тимчасових та пересувних фотовиставок
екологічного змісту, екологічних фестивалів (шкільних, університетських,
молодіжних), олімпіад, конкурсів, організації тематичних екологічних науково-популярних лекцій силами різних товариств охорони довкілля та
громадських екологічних організацій, товариства «Знання», співробітників Міністерства екології та природних ресурсів України, Академій
наук, викладачів вищих навчальних закладів та співробітників тощо. Крім
того неформальній екологічній освіті населення мають сприяти театри,
кіно, краєзнавчі музеї, релігійні установи, зоопарки, природничо-заповідні об’єкти, туристично-краєзнавчі організації»31.
Важливим етапом у сфері освіти для сталого розвитку стало прийняття у 2015 р. Закону України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна –
2020», що закріпив створення плану розвитку здорового способу життя
та довкілля і вказав, що «особливу увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров’я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та
промислових товарів»32.
Наступним етапом позитивних зрушень у розвитку екологічної
освіти, освіти для сталого розвитку в державі для досягнення зростання рівня та якості життя населення став підписаний Президентом України Указ «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»
№ 722/2019 30 вересня 2019 року33. Нагальним завданням для розвитку
30
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держави є розвиток освіти задля відновлення економічного зростання
та забезпечення рівного доступу всіх жінок та чоловіків до участі в економічному, соціальному та політичному житті держави для забезпечення сталого розвитку. Одним із головних завдань держави є забезпечити
інклюзивну та справедливу якісну освіту і сприяти можливостям навчатися впродовж усього життя для всіх. Зокрема: до 2030 року забезпечити для всього населення протягом усього життя рівний доступ до якісної
професійно-технічної та вищої освіти, істотно збільшити кількість молодих і дорослих людей, які володіють суспільно необхідними навичками;
забезпечити здобуття усіма учнями знань і навичок щодо принципів сталого розвитку, зокрема з питань здорового способу життя, прав людини,
збереження довкілля, гендерної рівності, пропаганди культури миру та
ненасильства, національного та патріотичного виховання та усвідомлення цінності культурного різноманіття і внеску культури в процес переходу до сталого розвитку34.
Таким чином, поставлені Стратегією завдання перед національними системами освіти припускають кардинальний перегляд цілей освіти:
підготовку підростаючих поколінь до участі у створенні інститутів цивільного суспільства, формування готовності й здатності молоді брати участь
в екологічній соціально-гуманістичній діяльності заради збереження
екологічної якості середовища, дбайливого витрачання природних ресурсів, поширення ідеалів здорового способу життя й захист самого життя людини, особливо в умовах урбанізованого середовища. Якісна освіта
є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства. За допомогою освіти можна виховувати ставлення, поведінку та стиль життя,
необхідні для забезпечення сталого майбутнього.
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«ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО АРТЕМІДИ»: ОБРИСИ НОВОГО
МІЖНАРОДНОГО КОСМІЧНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
Постановка проблеми. Американське космічне відомство (NASA)
оголосило про політ на Місяць астронавтів, серед яких буде перша жінка. Регулярні польоти почнуться у 2024 році, а до 2030 року на природному супутнику Землі буде діяти постійна база. З метою визначення правил у нових космічних реаліях 13 жовтня 2020 року вісім країн підписали
Принципи щодо співпраці в цивільному дослідженні та використанні Місяця, Марсу, комет і астероїдів для мирних цілей (Домовленості щодо Артеміди). Через місяць до цих країн приєдналася Україна, ставши девятою
країною, що розділила принципи США в освоєнні космосу.
Саме цим актом визначено спільне бачення держав-підписантів
щодо практичного набору принципів, засад, кращих практик для управління цивільним дослідженням й використанням космосу задля убезпечення місій, зниження невизначеності, забезпечення сталого та вигідного використання космосу. У той же час низка ключових країн стурбовані
угодами і поки що відмовляються їх підписувати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні роблеми регулювання міжнародного космічного права та умови формування нового
космічного правопорядку розглядають у своїх дослідженнях Г. М. Гурова,
М. О. Кірпачова, А. А. Колесник, Н. Р. Малишева.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження і аналіз проблем та перспектив нового етапу міжнародної співпраці в галузі мирного освоєння космосу, пов’язаного із можливою експлуатацією ресурсів та
колонізацією Місяця, Марсу, комет та астероїдів.
Виклад основного матеріалу дослідження. «Домовленості щодо
Артеміди» – низка засад та процесів, за допомогою яких NASA та космічні агентства з інших країн можуть узгодити загальний набір принципів
щодо дослідження Місяця та використання його ресурсів, які були опубліковані в травні 2020 року. 14 жовтня того ж року вісім глав космічних
агентств та відповідних відомств США, Австралії, Канади, Італії, Сполученого Королівства, Люксембургу, Японії та ОАЕ підписали ці Домовленості. Готовність щодо участі в них висловили й посадові особи Федеративної Республіки Бразилії. Голова Державного космічного агентства
України В. Усов підписав документ 8 листопада.
«Домовленості щодо Артеміди» обумовлюють посадку, постійне
проживання екіпажу та видобуток ресурсів на Місяці, а також закладають
правову основу для нової ери освоєння космосу, у тому числі польоту
людини до Марс у 2030-х роках.
NASA вирішило не діяти самостійно, а прагне підписати двосторонні угоди з національними космічними агентствами відповідно до
керівних принципів «безпечного, мирного та процвітаючого майбутнього» для розвитку на Місяці.
Мета NASA – розпочати нову еру в дослідженні та використанні
космосу, флагманською програмою якої є проект «Артеміда». Ключову
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роль у забезпеченні колонізації Місяця для США відіграють міжнародні
партнерські зносини як на рівні держав, так і приватного сектору. Крім
того, плануючи місії поза межами земної орбіти важливим є встановлення основних принципів управління цивільними дослідженнями та використання космічного простору в мирних цілях. Для цього світові космічні
агенції, які приєдналися до NASA за програмою «Артеміда», розробили
угоди, в яких описали «спільне бачення принципів, заснованих на Договорі про космічний простір 1967 року, щодо створення безпечного та
прозорого середовища, що сприяє дослідженню, науці та комерційній
діяльності на благо людства»1.
Щоб відповісти на питання чому NASA обрало такий шлях для
створення юридичного підгрунтя варто розглянути пять угод щодо
освоєння космосу, які були прийняті в рамках ООН:
• Договір про космос 1967 – Договір про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла;
• Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об’єктів, запущених у космічний простір 1968 р.
• Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану
космічними об’єктами 1972 р.
• Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний
простір 1975 р.
• Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах
1979 р.
З метою обмеження неконтрольованої комерційної експлуатації
Місяця та його природних ресурсів в Угоді про Місяць визначено, що
природний супутник Землі є «спільною спадщиною всього людства».
Міжнародні юридичні домовленості координує Комітет ООН з використання космічного простору в мирних цілях (COPUOS) та Управління космічного простору ООН (UNOOSA), що базується в Женеві (Швейцарія).
Договір про космос є основним міжнародним документом в галузі
освоєння космосу. Його ратифікували 111 країнам. На противагу цьому,
Угода про Місяць 1979 р. мала лише сім ратифікацій, і жодна з великих
космічна держава не ратифікувала його. Експерти вважають, що країни,
які активно освоюють космос, не підписали цей договір, оскільки не хотіли обмежувати себе лише науковими дослідженнями Місяця2.
У 2015 році Конгрес США ухвалив закон, який дозволив американським компаніям та громадянам використовувати ресурси із Місяця та
астероїдів у комерційних цілях. Крім того, президент США Трамп підписав указ під назвою «Заохочення міжнародної підтримки із видобування
та використання космічних ресурсів», в якому зазначено, що космічний
простір більш не є загальним надбанням людства, що на нього буде поширюватися право приватної власності.
Метою такої політика є створення правового поля для компаній,
які володіють позаземними ресурсами. Першими країнами, які прийня1
The Artemis Accord. Principles for a Safe, Peaceful, and Prosperous Futuren [електронний ресурс]. // Офіційна сторінка NASA. 2020. Режим доступу до ресурсу: https://www.nasa.
gov/specials/artemis-accords/index.html.
2
Kaul S. Is NASA’s Artemis Accords agreement Moon-proof? / Sanat Kaul // Room. – UK :
Buxton Press. 2020. №4. С. 88–92.

70

ли законодавчі норми для ліцензування ресурсів, добутих у космосі, стали Ліхтенштейн та Люксембург.
Концепція «Домовленості щодо Артеміди»
П’ять десятиліть тому існували лише дві країни, які мали можливість висадитися на Місяці – Радянський Союз і США. Зараз фінансові
та технологічні можливості здійснити такий політ мають й інші учасники
нових космічних перегонів. Пропозиція NASA полягає у тому, щоб створити взаємовигідні умови співіснування майбутніх колонізаторів Сонячної системи: від відкритого обміну науковими даними, до видобування
ресурсів на Місяці, Марсі та астероїдах на основі безпечної та сталої моделі. Також в Угоди містять пропозиції щодо «неконфліктної» діяльність,
яка полягає у наданні інформації щодо місця посадки та загальної інформації щодо місії, а також дотримання керівних принципів, викладених
COPUOS щодо космічного сміття. Угоди спрямовані на захист історичних місць, таких як зони посадки астронавтів за програмою Apollo. Щоб
уникнути конфлікту з будь-якою стороною, Угода вводить таке поняття як
«зони безпеки» – територія, де працює конкретна країна.
На особливу увагу в цьому контексті заслуговують критерії визначення меж зон безпеки відповідно до:
1) змісту операції та природних умов, у межах яких вони виконуються (наприклад, внаслідок невеликої гравітації, навіть за слабкого контакту з поверхнею Місяця, може спричинитись підняття досить великої
маси пилу);
2) обґрунтованих принципів науки та інженерії;
3) зміни в часі згідно зі зміною самої операції. Так, встановлення
зміни та припинення використання цієї зони має бути предметом для
повідомлення Генеральному секретареві ООН відповідно до ст. 9 Договору про космоС. Навіть більше, зони безпеки передбачається використовувати для забезпечення наукових відкриттів, демонстрації технологій та безпечного й ефективного видобування космічних ресурсів для
сталої їхньої експлуатації та інших операцій3.
Отже, метою встановлення цих зон передбачається не захоплення
територій, а убезпечення персоналу, майна та самої діяльності, оскільки
учасники “Домовленостей щодо Артеміди” зобов’язуються забезпечувати свободу доступу до всіх ділянок небесних тіл під час використання
зон безпеки.
Хоча «Угода про космос» забороняє будь-яку територіальну «окупацію» на Місяці, відповідно до нового законодавства закріплення територій за окремими країнами стає правомірним.
В «Угодах Артеміди» підтверджується в дещо звуженому сенсі принцип, сформульований у ч. 2 ст. 4 Договору про космос, що Місяць та інші небесні тіла використовуються всіма державами-учасницями
Договору винятково в мирних цілях. Так, у домовленостях по «Артеміді»
зазначено, що мирними цілями має охоплюватись виключно спільна
діяльність відповідно до цих Домовленостей, що цілком природно відповідно до предмета їхнього регулювання3. Поряд з цим зазначається,
що діяльність реалізується згідно з відповідними нормами міжнародного

3
Гурова А. Проєкт “Артеміда” як образ космічного майбутнього людства / Анна Гурова // Universe. Space. Tech. 2020. № 6 (181). С. 56–61.
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права, що може нести в собі ризики застосування, наприклад, ст. 51 Статуту ООН щодо реалізації права на індивідуальну та колективну самооборону, а також інших норм, щодо яких держави можуть погодитись на
підставі «Домовленостей щодо Артеміди».
На сьогоднішній день, останнім масштабним міжнародним космічним проєктом є створення та експлуатація Міжнародної космічної станції
(МКС). У 1988 р. угоду щодо початку будівництва МКС підписали 14 держав – США, Японія, Канада, Росія та 10 європейських країн, які працювали під егідою Європейського космічного агентства (ЄКА). У першому
складі країн-партнерів були також Бразилія та Великобританія. Оскільки
кожна країна-підписант мала ратифікувати її через свій парламент, угода, безумовно, кваліфікувалась як міжнародний договір. Цей документ
на державному рівні встановлює «довгострокову структуру міжнародної
співпраці на основі взаємовигідного партнерства для проектування, розробки, будівництва та експлуатації постійно діючої пілотованої космічної
станції в мирних цілях відповідно до міжнародного права» (стаття 1).
Сьогодні МКС складається з п’яти модулів, кожним з яких управляє
окремий учасник проєкту – США, Російська Федерація, Японія, Канада та
10 країн ЄКА. Кожен модуль має юрисдикцію власної країни, а на його території діє законодавство цієї країни. Основне правило полягає в тому,
що «кожен партнер зберігає контроль над об’єктами, які він реєструє, і
над персоналом, який перебуває на МКС або за її бортом, та є громадянином його країни» (стаття 5).
Угода також встановлює «перехресну відмову від відповідальності», яка забороняє будь-кому з п’яти партнерів або пов’язаних з ними
суб’єктів господарювання (підрядника, субпідрядника, користувача, замовника) вимагати від іншого партнера (або пов’язаних з ним суб’єктів
господарювання) компенсувати шкоду, заподіяну в результаті діяльності
МКС (стаття 16). Кожен партнер зобов’язаний прописати таку вимогу в
контрактах зі своїми підрядниками та субпідрядниками.
Програма «Артеміда» та її основні етапи
У грецькій міфології Артеміда була сестрою Аполлона, тому назва
програми відсилає до першої програми із висадки людини на Місяць.
Стратегія дослідження Місяця складається з двох основних етапів,
що напрацьовуються одночасно: посадка астронавта до 2024 року з допустимим мінімальним технічним ризиком; розбудова інфраструктури,
яка забезпечить сталу присутність на Місяці американських астронавтів
протягом наступного десятиліття.
У свою чергу перша фаза ділиться на три етапи4:
I. «Артеміда 1», за яким ми зможемо спостерігати вже в наступному році, передбачає тестування на навколомісячній орбіті двох основних систем для доставлення людей на Місяць, а саме ракети-носія (Space
Launch System) та космічного корабля (Orion), а також розгортання 13 кубсатів, 5 з яких нададуть важливу інформацію про навколишнє середовище Місяця. Варто вказати при цьому, що тестування відповідних систем
на предмет безпеки для команди астронавтів успішно проводились ще з
2014 року.

4
Розмислович К. Дім на Місяці / Кирило Розмислович // Universe. Space. Tech. 2020.
№ 4 (179). С. 10–19.
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II. «Артеміда ІІ», що буде проведений 2022 року, передбачатиме
пілотований обліт Місяця (з найдальшою точкою – 7400 км зі зворотної
від Землі сторони Місяця) чотирма астронавтами впродовж 10 днів. Цікавим у цьому плані є те, що за геостаціонарною орбітою астронавти користуватимуться для комунікації не GPS чи мережею NASA для комунікації
супутників (Tracking Data Relay Satellite System (TDRS), а випробує для
забезпечення контролю за місією мережу для глибокого космосу (Deep
Space Network) з використанням програмного забезпечення, стійкого
до розривів (Delay-tolerant networking (DTN). Під час цієї захопливої подорожі астронавти випробують ще раз системи життєзабезпечення, помилуються краєвидами Місяця та Землі, здійснять фізичні тренування та
поспілкуються з рідними.
III. «Артеміда ІІІ» передбачатиме висадку на Місяць першої американки та наступного американця, при цьому поки що розглядаються варіанти, чи буде це здійснено за допомогою системи навколомісячної бази Gateway, яка планується як форпост для широкого розгортання
наукової та комерційної діяльності на Місяці, а також подальшого дослідження Марсу. Формування Gateway розпочнеться із запуску NASA в
2023 році засобу для забезпечення енергетикою Power and Propulsion
Element (PPE) та середовища для проживання Habitation and Logistics
Outpost (HALO). Після цього розвиток логістики бази передбачається передати приватним компаніям. Частину в забезпеченні цієї інфраструктури уже взяли на себе міжнародні партнери, зокрема Канадське космічне агентство забезпечить засоби робототехніки, ESA – систему живлення,
логістики та телекомунікації (ESPRIT) та житловий модуль (I-Hab), який є
розробкою приватної компанії Thales Alenia Space Italia (TAS-Italia) у співпраці з Японським космічним агентством.
Програма спрямована на три основні сфери: низька навколоземна
орбіта, Місяць та Марс. Мінімальними цілями, яких планує досягти NASA
від реалізації цієї програми є:
• Використання Міжнародної космічної станції та нових комерційних напрацювань як тестових засобів для розробки технологій та розвитку найважливіших комерційних послуг.
• Створення підґрунтя для довгострокового дослідження Місяця
засобами робототехніки на засадах міцної державно-приватної та міжнародної співпраці.
• Безпечна висадка американців на Місяці та їхнє повернення.
• Розширення польотів американців на Місяць для забезпечення
сталої діяльності на його поверхні та демонстрація елементів підготовки
інфраструктури для польотів на Марс.
• Укріплення лідерства США шляхом створення умов для дослідження Марсу за допомогою робототехніки.
• Залучення та надихання США та всього світу щодо підкорення
космосу.
За допомогою міжнародних партнерів NASA планує створити на
Південному полюсі Місяця базовий табір «Артеміда», який складатиметься з мобільних пристроїв (роверів), основного житлового модуля та житлової мобільної платформи, систем живлення та використання ресурсів
на Місяці. Залучення приватних суб’єктів до цього проєту забезпечується ініціативою Commercial Lunar Payload Services (CLPS) ще в 2018 році,
результатом якої стало укладення контрактів з 14 компаніями на забез-
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печення місячних сервісів, зокрема, компанія Astrobotic постачатиме
космічній адміністрації зразки з Місяця за допомогою ровера VIPER, а
систему посадки людей на Місяць, яка має доставити 100 кг устаткування
та забрати 35 кг зразків, наразі паралельно у тісній співпраці зі співробітниками NASA розробляють такі компанії, як Blue Origin, Dynetics і SpaceX;
і вже в 2021 році буде обрана саме та, яка займатиметься поверненням
людей на Місяць.
Варто зазначити, що точка посадки та розгортання діяльності поки
що досить приблизна, оскільки визначатиметься на підставі даних місячного розвідувального орбітального супутника (Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO). Крім того, вказівка в програмі «Артеміда» на те, що мобільність є ключовою характеристикою для довгострокового дослідження та
розвитку природного супутника Землі, у зв’язку з чим передбачається
спорядження експедиції впродовж 30 чи 60 днів його поверхнею, щоб
виявити розпорошені ресурси, яскраво свідчить про панування кочівного способу дослідження Місяця. Вказане, з одного боку, абсолютно відповідає ч. 2 ст. 1 Договору про космос, згідно з якою Місяць відкритий для
дослідження і використання всіма державами без будь-якої дискримінації на основі рівності та згідно з міжнародним правом, при вільному доступі у всі райони небесних тіл. Проте, з іншого боку, може викликати
труднощі стосовно застосування інституту безпечних зон, який наразі активно формується як частина спеціальних правових засад регулювання
видобування космічних ресурсів.
Недоліки «Домовленостей щодо Артеміди»
Ці правила мають і низку обмежень.
По-перше, невраховано позиції інших вагомих космічних держав
(Китай, Індія, частково Російська Федерація).
По-друге, сильне варіювання можливостей їхнього застосування
учасниками «Домовленості щодо Артеміди», адже форми та процедури
застосування положень цього документу відрізнятимуться з огляду на
наявні міжнародні зобов’язання кожної зі сторін, встановлення нових
двосторонніх зобов’язань на підставі цих Домовленостей, особливостей
національного законодавства учасників, особливо у сферах режимів поширення інформації про політику й плани стосовно дослідження космосу, експортного контролю та захисту прав власності. Попри те, що
Домовленості позиціюються як інструмент імплементації зобов’язань,
визначених у Договорі про космос, головною їхньою метою є просування
програми «Артеміда»5.
Отже, «Угоди щодо Артеміди» заклали нові правила гри в освоєнні
космосу. Країни, які підписали угоди, або які зроблять це в майбутньому,
зобов’язуються співпрацювати у подальших дослідженнях небесних тіл.
Вони також приймають тлумачення законності видобутку космічних ресурсів, яке США відстоюють протягом останніх років.
«Домовленості щодо Артеміди» сприятимуть не лише міжнародній
співпраці, але й стимулюватимуть розвитку приватних космічних ком-

5
Ortega A. Artemis Accords: why many countries are refusing to sign Moon exploration
agreement [електронний ресурс] / Almudena Azcárate Ortega. // The Conservation. 2020.
Режим доступу до ресурсу: https://www.lawfareblog.com/artemis-accords-step-towardinternational-cooperation-or-further-competition.
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паній, які відіграють дедалі важливішу роль у цей новий час дослідження
космосу.
У той же час, «Домовленості щодо Артеміди» можуть призвести
до конфронтації на міжнародній арені. По-перше, міжнародна готовність брати участь у угодах підтверджує домінування США в космічній
геополітичній сфері. По-друге, угоди активно розділяють міжнародне
співтовариство на тих, хто погоджується з інтерпретацією США щодо законності видобутку ресурсів у космосі, та тих, хто проти цього.
Описані вище економічні, технічні та правові засади щодо розширення присутності людства в Сонячній системі дають підстави сподіватися, що ці домовленості дадуть поштовх розвитку космічної індустрії у
всьому світі та прокладуть шлях до глобальних космічних звершень.
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ФЕНОМЕН АСИМЕТРІЇ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
У сформованій геополітичній ситуації особливої актуальності набуває питання артикуляції асиметрії міжнародних відносин і відповідно
однією з ключових особливостей сучасного поліцивілізаційного світу
є підвищення її значення. Посилення процесів стратифікації держав у
політичній та економічній сферах спонукає до ґрунтовного вивчення феномену асиметрії міжнародних відносин.
Сьогодні актуалізаційні мотиви тематики не втрачаються, оскільки
для України, яка прагне відігравати роль активного суб’єкта важливо розробити ефективні інтегральні варіанти мінімізації множинної асиметрії
двосторонніх відносин, або обмежити її вплив на реалізацію національних інтересів.
З огляду на поступальний процес входження України у багатомірний геополітичний простір нагального науково-теоретичного осмислення потребує феномен асиметрії, з проявами якого Україна стикається з
часу здобуття незалежності. У форматі глобальних трансформацій, що
передбачають зіткнення національних інтересів, особливо важливо для
України запобігти поглибленню асиметричних відносин.
Політичні, економічні, соціальні основи нинішньої епохи виводять
асиметричні відносини на центральну сцену світової політики і необхідно докласти чимало зусиль для осмислення загальної логіки асиметрії в
міжнародних відносинах.
У контексті фундаментальних трансформацій важливо розкрити
зміст феномену асиметрії в сучасних міжнародних відносинах, виявити
основні проблеми управління асиметричними відносинами.
Біфуркаційний характер трансформації міжнародної системи передбачає поширення глобальної асиметрії, нерівності. Характерними і
визначальними рисами надзвичайно ускладненої міжнародної системи
залишаються асиметричність, ієрархія структурних елементів, слабкість
ролі міжнародно-правових норм, які використовуються у власних інтересах, або ігноруються впливовими суб’єктами. Свідомі зусилля основних
глобальних центрів, позбавлених стримуючих засад і обмежень у своїй
політико-економічній експансії, посилюють нерівномірність і нееквівалентність розвитку системи міжнародних відносин.
В процесі безперервної трансформації системи міжнародних відносин відбувається послідовна зміна співвідношення сил на глобальному та регіональному рівнях, що несе загрозу конфлікту національних інтересів, в першу чергу між впливовими політичними центрами.
Структурні зміни в глобальній системі міжнародних відносин відбуваються під впливом політики ключових геополітичних полюсів, значення яких випливає з їхньої сили та мотивації.
Загалом для держав, які не входять до групи впливових країн властивим є асиметричний формат інтеракцій з геополітичними потугами,
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які визначають в односторонньому порядку пріоритетні вектори співробітництва та сферу інтересів свого контрагента.
Маючи особливу природу, міжнародні відносини залишаються
сферою непередбачуваності і відрізняються великою невизначеністю.
Міжнародні відносини, що передбачають взаємодію між політичними
одиницями (державами), чи можуть бути симетричними при різних величинах і навпаки, асиметричними при відносно рівних потенціалах?
Але у будь-якому випадку асиметрія має значний, а іноді і вирішальний
вплив на поведінку держав, хід подій.
Асиметрія залишається невід’ємним атрибутом, важливою характеристикою відносин, в яких одна сторона володіє перевагами в ресурсах, тоді як інша відчуває їх дефіцит1.
Для того щоб зрозуміти, як асиметрія впливає на двосторонні відносини, необхідно звернути увагу на її прояви в політичній, соціально-економічній, військовій сферах.
Концепція асиметрії в міжнародних відносинах найбільш повно
відображається (на практиці в’єтнамсько-китайської взаємодії) в працях
американського політолога Б. Уомака2–8. Особливої уваги заслуговують
праці «Китай і В’єтнам: політика асиметрії» і «Асиметрія і міжнародні відносини»4, 8. Дослідник, багато в чому спираючись саме на специфіку в’єтнамсько-китайських зв’язків, розвиває концепцію асиметрії, яку він вважає об’єктивною реальністю світової політичної системи.
Б. Уомак детально зупиняється на рисах своєї концепції, характерних для основних напрямків теорій міжнародних відносин. Як і реалісти, він виходить з важливості могутності держав для світової системи і
їх прагнення до задоволення своїх інтересів. Асиметрія подібно неореалізму є структурною теорією, проте в розрізі асиметрії структура складається з безлічі моделей двосторонніх відносин. Інший аспект концепції
асиметрії – різні перспективи розвитку сильніших і слабших гравців –
схожий з положеннями теорії залежності.
Б. Уомак зазначає, що незважаючи на схожість з перерахованими напрямками теорії міжнародних відносин, концепція асиметрії не є
1
Long, T. (It’s not the size, it’s the relationship: from ‘small states’ to asymmetry /
T. Long // International Politics. 2017. 54 (2). [Электронний ресурс]. Режим доступу: http://
centaur.reading.ac.uk/59064/.
2
Womack B. Asymmetry and Systemic Misperception: China, Vietnam and Cambodia
during the 1970s asymmetry / Brantly Womack // The Journal of Strategic Studies. 2003. Vol. 6,
No. 2, June. [Электронний ресурс]. Режим доступу: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.10
80/01402390412331302995.
3
Womack B. Asymmetry Theory and China’s Concept of Multipolarity / Brantly
Womack // Journal of Contemporary China. 2004. 13 (39), May. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://pdfs.semanticscholar.org/ed61/fecb11d32e3eda43377b76c31d4799483056.pdf.
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Womack B. China and Vietnam: the Politics of Asymmetry / Brantly Womack // New
York: Cambridge University Press, 2006. 281 р.
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Womack B. China as a normative foreign policy actor / Brantly Womack // CEPS Centre
for European Policy Studies, 2008. P. 265–299.
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Womack // Singapore etc., 2010. 540 p.
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York : Cambridge University Press, 2016. 220 p.

77

лише сумою їх окремих рис. Асиметрія – не тимчасовий дисбаланс, що
провокує боротьбу за домінування (як передбачає дилема безпеки у неореалістів). Концепція асиметрії також не концентрується виключно на
великих державах і не розглядає всі країни рівноважними акторами, що
відрізняються лише різницею потенціалів8.
Переважна більшість взаємодій між суб’єктами на міжнародній
арені є асиметричними і нерівноправними. Серед дослідників міжнародних відносин загальновизнано, що асиметрія між державами викликає нерівноправні відносини між учасниками, і у малих держав менше
вибору в інтеракціях з більшими. Щоправда вони неоднозначні у поглядах на причини і наслідки цих відносин. Представники реалізму і інституціоналізму дотримуються подібних поглядів на структуру державних
відносин в умовах асиметрії.
Варто зауважити, що асиметрія між державами не завжди призводить до нерівноправних відносин і в цілому ще не означає домінування
або односпрямованого впливу. Але асиметрія породжує нерівні умови
для співпраці. Також асиметрія впливає на форму співпраці, визначаючи
її порядок денний.
На думку Б. Уомака відносини між великими і малими державами
можуть бути переведені у площину взаємності і визнання національних
інтересів. Проте перешкодою на шляху формування взаємних і загальних інтересів зазвичай є асиметрія уваги. Більша держава не обтяжує
себе увагою до меншої, тоді як остання надає надмірну увагу відносинам
з більшою державою, тобто асиметрія у двосторонніх відносинах має різну вагу для обох сторін2, 4.
Якщо результати війни і агресивної зовнішньої політики в асиметричних відносинах призводять до великих витрат, ніж витрати на переговорний процес і управління асиметричними відносинами, держави
прагнутимуть підтримувати асиметричні відносини, зважаючи на інтереси один одного.
Загалом лінія міркувань реалістів зводиться до тези, що асиметрія
в міжнародних відносинах є досить важливим міжнародним фактором,
який змушує малі держави дотримуватися політики балансування, або
йти на поступки. Цей вибір малих держав залежить від внутрішніх і зовнішніх ситуацій, з якими вони стикаються. На практиці держави схильні
надавати перевагу в міжнародних відносинах раціоналістичному підході9. Кожен з учасників асиметричної пари діє, виходячи з власних інтересів, і вигідні відносини виникають лише тому, що вигоди, одержувані
від співпраці переважають витрати, необхідні на підтримку відносин.
Кількісні і якісні показники держав з огляду на їх розвиток стають
все більш асиметричними, нерівними, і принцип рівності, симетрії потенціалів до них неможливо застосувати. Наслідки асиметрії у міжнародWomack B. Asymmetry and Systemic Misperception: China, Vietnam and Cambodia
during the 1970s asymmetry / Brantly Womack // The Journal of Strategic Studies. 2003. Vol. 6,
No. 2, June. [Электронний ресурс]. Режим доступу: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.10
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них відносинах численні і різноманітні і надзвичайно важливою в асиметричних відносинах є взаємність, але вона не гарантована сторонам
особливо з боку сильнішої держави.
Характерною ознакою сучасної міжнародної системи є стрімке
зростання множинності взаємодій між різними її учасниками на різних
рівнях, що дає підстави стверджувати про інтенсифікацію поглиблення взаємозалежності й взаємовразливості, що вимагає створення нових
ефективних інститутів і механізмів підтримки стабільності.
Асиметрія між неспівставними сторонами (слабкими і сильними)
буде посилювати залежність, а не сприяти рівноправному розвитку відносин між ними. І саме для асиметричних відносин, що протікають між
суб’єктами із суттєвими відмінностями в ресурсних потенціалах особливого значення набуває взаємна залежність. Асиметрія дійсно може поставити слабкішу сторону в невигідне становище, якщо остання буде покладатися лише на волю сильнішої.
Причини асиметрії, очевидно, численні і доповнюють одна одну,
одного лише фактора недостатньо для пояснення еволюції такого складного явища. Глобалізація не породжує асиметрію, але примножує її наслідки. Асиметричний розподіл глобальної влади, сприяння торгівлі та
розповсюдження технічних та комунікаційних засобів призводять до
збільшення асиметричних стратегій10.
Генеруючи асиметрію, американська міць сьогодні виглядає в очах
багатьох асиметричних акторів головною причиною, навіть символом їх
труднощів.
Французька дослідниця Софія Клемент-Ногуєр описує складність
відносин між сильними і слабкими з точки зору безпеки. Вона наголошує, що «асиметричні актори мають несумірні засоби, а також різні військові та політичні цілі. Вони прагнуть досягнути стратегічної переваги,
щоб компенсувати свою слабкість, скоротити технологічну та політичну
перевагу свого противника і, таким чином, підвищити його вразливість,
використовуючи альтернативні засоби і рішення»11.
Політичні реалії сучасних міжнародних відносин дають змогу розглядати асиметрію не лише через призму простого співставлення ресурсних потенціалів акторів, а й брати до уваги таку форму міжнародних
відносин як багатосторонні (полілатеральні) відносини. Вони є значно
складнішими порівняно з двосторонніми (білатеральними) відносинами, оскільки передбачають використання багатосторонніх механізмів координації дій держав і здатні створити умови для налагодження нових
форм співпраці.
Важливим компонентом розуміння трикутникової асиметрії є оригінальна основоположна праця проф. Каліфорнійського університету Лоуелла Діттмера, який є одним з найбільш відомих теоретиків геополітичних трикутників міждержавного типу12.
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Науковець описує використання теорії ігор для оцінки початкових
відносин між двома національними державами, позначеними як симетричні або асиметричні і позитивні або негативні.
На його думку концепція «стратегічного трикутника» зводиться до
ситуації, в якій характерні риси всіх трьох національних держав визнаються всіма трьома учасниками і що відносини між будь-якими двома з
них будуть впливати і будуть залежати від їх відносин з третім учасником.
Стратегічна асиметрія має чимале значення для відносин у форматі
трикутника і краще пояснює нерівність сил всередині трикутних відносин.
Л. Діттмер розглядає стабільність і довговічність як два основоположних стандарту для чотирьох логічно можливих «чистих» типів цих
«обмінних відносин».
Вони відносяться до двосторонніх відносин в рамках «стратегічного трикутника». Він виділяє такі типи: симетричний позитивний, який
враховує інтереси обох учасників; симетричний негативний – стримування або безвихідне положення; асиметричний позитивний – передбачає економічну залежність; асиметричний негативний – короткий за тривалістю, загострення відносин між сильним і слабким, ворожнеча.
В ідеальній ситуації Л. Діттмер вважає, що симетричні і позитивні
відносини легше підтримувати ніж асиметричні і негативні.
Відносини між двома учасниками в грі можуть бути мінімально або
принципово змінені взаємодією з третім гравцем. Саме в цей момент
стратегічний варіант трикутника стає найбільш актуальними.
Л. Діттмер виділяє такі геополітичні конфігурації (паттерна):
1. Троїстий союз – симетричні дружні відносини між усіма трьома
гравцями.
2. Романтичний трикутник – дружба між одним «опорним» гравцем
і двома «фланговими», але ворожнеча між кожним з останніх.
3. Стабільний шлюб – дружба між двома гравцями, альянс проти
третього.
Ще один тип запропонований Б. Уомаком «одиничне вето», передбачає ворожнечу між усіма трьома сторонами.
Л. Діттмер також зазначає, що в зворотному порядку стабільності і
довговічності, «Стабільні шлюби», як правило, найменш стійкі, за якими
слідують «Романтичний трикутник», а потім «Троїстий союз»12, 13.
Отже, традиційна модель асиметрії між двома країнами спроможна перетворитися в складні відносини при умові участі в них третьої сторони. На думку Б. Уомака залучення в асиметричні відносини третього
актора різко підвищує рівень невизначеності для всіх учасників. Поширеним прикладом трикутної асиметрії стають відносини між регіональною державою, більш слабкою державою і глобальним центром сили.
Б. Уомак у своїй праці «Асиметрія і міжнародні відносини» в якості ілюстрації розглядає досвід взаємодії США, КНР і Тайваню. Наміри глобального полюса сили, зводяться в цілому до збереження конструктивного
діалогу з двома іншими учасниками. Він змушений реагувати на ситуацію, витрачаючи свої ресурси на стримування конфліктності в їхніх стосунках, обумовлених їх асиметрією.
12
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У непростій ситуації опиняється найслабкіший учасник, який стає
заручником взаємодії між регіональним і глобальним центрами сили, на
політику яких він не здатний впливати. Досить в суперечливому становищі опиняється регіональний полюс сили, адже він змушений відстоювати свою автономію щодо глобального гравця і домагатися смиренності слабшого. Загалом кожен з учасників трикутникової асиметричної
взаємодії незадоволений своїм становищем, але не в силах його змінити.
Принаймні до тих пір, поки зміна в співвідношенні потенціалів не трансформує асиметричну структуру в якусь іншу, але найвірогідніше також
асиметричну. Головну відмінність регіонального та глобального рівня
Б. Уомак бачить у відсутності зовнішніх по відношенню до відповідної системи сил, здатних втручатися в її функціонування.
Показовими є двосторонні асиметричні відносини між Китаєм і
Філіппінами в регіоні Південно-Східної Азії, які перетворюються в трикутну асиметрію у разі втручання США з метою глобальної безпеки.
У разі тристоронніх асиметричних відносин формування стабільних асиметричних відносин видається вкрай складним завданням, приміром
територіальний конфлікт в Південно-Китайському морі демонструє, що
Філіппінам як найслабкішій стороні необхідно приділяти чималу увагу
не тільки Китаю, але і США, тоді як Китаю необхідно контролювати дії як
США так і Філіппін9.
І результат, і характер американо-китайської конкуренції будуть
визначатися відносинами Китаю з сусідами. Якщо Китай нав’язуватиме
свої інтереси сусіднім державам, останні будуть змушені хеджувати свої
інтереси проти Китаю. Навіть в стійких асиметричних відносинах менші
держави будуть стримувати двосторонній вплив, але якщо вони не впевнені в намірах свого великого партнера, вони підготуються, на випадок
можливої ворожості.
Грунтуючись на структурі асиметричного аналізу, запропонованої
Б. Уомаком, можна стверджувати, що ескалація напруженості між сильнішою і слабкішою державами, викликана територіальними суперечностями (китайсько-в’єтнамські, китайсько-філіппінські суперечки в районі
Південно-Китайського моря) є результатом неправильного управління
асиметричними відносинами Погіршення відносин між країнами, може
бути пов’язане зі стратегічним втручанням іншого потужного політичного центру, яке є додатковим джерелом напруги в асиметричному трукутнику відносин.
Глобальна невизначеність ускладнює управління двосторонніми
асиметричними відносинами. На тлі посилення процесів глобалізації і
відповідно взаємозалежності управління асиметричними відносинами
буде ефективним тоді, коли обидві сторони нейтралізують суперечності.
З огляду на схильність акторів до взаємного невірного тлумачення асиметричних відносин, протиріччя можуть створити розрив між двома державами, які буде украй складно подолати7.
Таким чином, існування асиметрії між державами дає можливість
стверджувати, що світ недосконалий з раціональної точки зору, оскільки
є результатом дії рушійних сил, які властиві людській природі. Якщо не
брати до уваги тонкощі концептуальних дискусій, асиметричні відносини
відкривають простір не лище для конкуренції і уразливості, а й для розщирення контролю і впливу більш сильніших держав.
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Симетричні відносини залишаються ідеальним типом, тоді як асиметричність є характерною ознакою більшості зв’язків міжнародних акторів. Зростаюча асиметрія між нерівнозначними державами ставить під
загрозу поняття рівноправного партнерства. Ця асиметрія проявляється на кількох рівнях і в першу чергу це найбільш помітно, якщо брати до
уваги матеріальну силу і політичний вплив.
Економічна, політична, військова та інституційна слабкості чималої
групи держав, створюють підстави для асиметричних відносин і ієрархічного партнерства, які розкривають труднощі співпраці, нав’язують умови
і централізм по лінії сильний-слабкий. що породжують їх нездатність активно брати участь у міжнародній співпраці.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ:
ГЕНЕРУВАННЯ НОВИХ СМИСЛІВ (1991–2021)
Постановка і актуальність проблеми.
Сучасна зовнішня політика і зовнішньополітична служба України
сформувалася на основі еволюції історичних традицій, заснованих на
міжнародному та дипломатичному досвіді Давньоруської держави, Галицької Русі, Війська Запорізького, Гетьманщини, Української Народної
Республіки (УНР), Української Держави доби Гетьманату, Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), Української Соціалістичної Радянської
Республіки (УСРР) та Української Радянської Соціалістичної Республіки
(УРСР). У період національної революції 1917–1921 рр. було створена як
орган виконавчої влади окрема державна інституція (спочатку – генеральний секретаріат, потім – народний комісаріат, урешті – міністерство),
діяльність якої спрямовується та координується Урядом України і яка відповідає за формування та забезпечення реалізації державної політики
у сфері зовнішніх відносин України, З точки зору ґенези, інституційного становлення та розвитку сучасної української державності впродовж
останніх трьох десятиліть виокремлюються актуальний період еволюції
зовнішньої політики України.
Наукова новизна і завдання дослідження.
16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про
державний суверенітет України. У Декларації зазначено, що Україна як
суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими
державами, бере участь у діяльності міжнародних організацій, а також
виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно
сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Це покладало на МЗС УРСР нові відповідальні завдання в умовах
сучасного історичного етапу ґенези і розвитку української державності.
У науково-теоретичному плані фундаментальні аспекти, пріоритети і проблеми реалізації зовнішньополітичного курсу сучасної Української держави знайшли відображення в численних наукових публікаціях
насамперед вітчизняних, але також і зарубіжних авторів – міжнародників, політологів, істориків, соціологів, економістів, правників, філософів
(Т. Березовець, З. Бжезинський, О. Білорус, С. Віднянський, А. Гальчинський, В. Головченко, В. Горбулін, Л. Губерський, Б. Гуменюк, О. Задо-
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рожній, А. Зленко, О. Івченко, А. Киридон, В. Копійка, Т. Кузьо, В. Литвин,
М. Михальченко, А. Умланд, Л. Чекаленко та ін.). Водночас стратегічний
часовий вимір зовнішньої політики – 1991–2021 рр., тобто 30 років – потребує розв’язання головного завдання дослідження, яке полягає в теоретико-концептуальному узагальненні зовнішньої політики і дипломатії
України періоду незалежності під кутом ґенези й еволюції її принципів і
базових векторів трансформації.
Виклад розв’язання поставленого завдання.
Сучасний період становлення і векторних трансформацій української зовнішньої політики і дипломатії розпочався після прийняття історичного Акту про незалежність України 24 серпня 1991 р. і Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. Перед зовнішньою політикою України
і Міністерством закордонних справ як провідним органом державної виконавчої влади, який відповідав за її реалізацію, постали нові завдання
в умовах постбіполярної доби міжнародних відносин. Вони були пов’язані з визнанням України міжнародним співтовариством і встановленням повномасштабних дипломатичних відносин з нашою державою,
створенням ефективної мережі власних українських дипломатичних і
консульських установ і представництв, розбудовою комплексних двосторонніх відносин з зарубіжними країнами, набуттям Україною членства і
діяльністю в численних міжнародних організаціях.
Принципи і напрями реалізації зовнішньої політики України у постбіполярному світі, юридичні основи формування зовнішньополітичної
діяльності сучасної Української держави зафіксовані в таких основоположних документах: Декларація про державний суверенітет України від
16 липня 1990 р.; Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.; Конституція України від 28 червня 1996 р.; Про Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України від
2 липня 1993 р. № 3360-XII; Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. № 2411-VI; Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII; Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 14 вересня 2020 р. «Про Стратегію національної безпеки України»
№ 392/2020 тощо.
Згідно зі статтею 106 Конституції України, керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави здійснює Президент України, який представляє країну в міжнародних відносинах, веде переговори та укладає
міжнародні договори України, приймає рішення про визнання іноземних держав, призначає та звільнює глав дипломатичних представництв
України в інших державах і при міжнародних організаціях, приймає вірчі грамоти дипломатичних представників іноземних держав. Відповідно
до Указу Президента України «Про Положення про Міністерство закордонних справ України» від 3 квітня 1999 р., МЗС України як центральний
орган виконавчої влади є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної
політики у сфері зовнішніх зносин України та координації заходів у цій
сфері, в тому числі спрямованих на реалізацію стратегічних цілей зовнішньої політики України. Першим міністром закордонних справ незалежної України на сучасному етапі був призначений відомий дипломат
і міжнародник Анатолій Зленко, який перед цим очолював зовнішньополітичне відомство УРСР.
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МЗС України були надані широкі повноваження для координації
діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин Української держави відповідно до Указу Президента від 22 серпня 2005 р. «Про
внесення змін до Указу Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин». Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р.
№ 960 визначила такі основні завдання МЗС України як, зокрема, участь
у забезпеченні національних інтересів і безпеки, стабільного міжнародного становища України; сприяння піднесенню міжнародного авторитету України як надійного і передбачуваного партнера; захист прав та інтересів громадян України за кордоном; сприяння розвиткові зв’язків із
зарубіжними українством тощо1.
Пріоритетами зовнішньої політики України було визначено: захист
державного суверенітету; захист територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України; забезпечення розвитку економічного потенціалу України та
здобуття нею високого місця у міжнародному поділі праці; захист українських громадян за кордоном; формування позитивного інформаційного
іміджу Української держави.
Також було сформульовано три основні групи національних інтересів України у сфері міжнародних відносин: перша – стратегічні та геополітичні – пов’язані із забезпеченням національної безпеки України та
захистом її політичної незалежності; друга – економічні – пов’язані з інтегруванням економіки України у світове господарство; третя – регіональні,
субрегіональні, локальні інтереси, зумовлені забезпеченням специфічних потреб внутрішнього розвитку України.
Після референдуму 1 грудня 1991 р. розпочався процес міжнародного визнання суверенної Української держави. Першою 2 грудня 1991 р.
незалежність України визнала Республіка Польща і вирішила встановити з нею дипломатичні відносини. Того ж дня прем’єр-міністр Канади
Брайан Малруні заявив, що Канада визнає Україну як незалежну державу і розпочинає переговори про встановлення дипломатичних відносин.
Наступного дня було підписано протокол про встановлення міжнародних відносин між Україною та Угорською Республікою і розпочало роботу перше в Україні посольство. 4 грудня Україну визнали Литва та Латвія,
5 грудня – Російська Федерація і Болгарія. З-поміж західноєвропейських
країн першими були Швеція (19 грудня) і Норвегія (24 грудня). 25 грудня
незалежність України визнали США, а також Мексика та Ізраїль, далі –
ФРН, Австралія та Бразилія (26 грудня), КНР (27 грудня), Японія та Італія
(28 грудня), Великобританія та Данія (31 грудня). Загалом упродовж першого місяця після референдуму Україну визнало 57 держав, а на початок
березня 1992 р. – 104. Водночас 47 встановили з нашою державою повномасштабні дипломатичні відносини.
18 лютого 1992 р. вперше в історії суверенної України в Маріїнському палаці відбулось урочисте вручення вірчих грамот Президенту
республіки послом іноземної держави. Леонід Кравчук прийняв їх від
Надзвичайного і Повноважного посла Федеративної Республіки Німеч-

1
Міністерство закордонних справ України: офіційний сайт. URL: http://mfa.gov.ua/ua
(дата звернення: 30 березня 2021 р.).
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чина в Україні Хеннеке Графа фон Бассевітца, який з серпня 1989 р. був
Генеральним консулом ФРН в Києві, а з 18 лютого 1992 р. – Надзвичайним
і Повноважним Послом ФРН в Україні. Водночас першими Надзвичайними та Повноважними Послами України у зарубіжних країнах стали Роман Лубківський (ЧСФР) та Олег Білорус (США), Тимчасовим повіреним
у справах України в Польщі – Теодозій Старак. Станом на 2021 р. Україну
як суверенну державу визнали понад 180 країн світу і більше 170 встановила дипломатичні відносини (понад 140 іноземних диппредставництв
в Україні). Дипломатичний корпус в Україні налічує майже 2500 працівників, у тому числі 1214 фахових дипломатів. У Києві акредитовані посли
і знаходяться посольства понад 70 держав. Крім того, в Україні функціонує 75 іноземних консульських установ і майже два десятки представництв міжнародних організацій (Українська держава бере участь у роботі
77 міжнародних організацій). Посольства України діють у 182 державах
(в тому числі в 98 – за сумісництвом), Консульські установи – в 19 державах, Почесні консульства – в 71 державі, Представництва України – при
8 міжнародних організаціях2.
Однією з перших міждержавних угод незалежної України став
підписаний у Києві 6 грудня 1991 р. «Договір про основи добросусідства
і співробітництва між Україною та Угорською Республікою». Наступними важливими зовнішньополітичними кроками України стали підписані президентом Л. Кравчуком під час Біловезької зустрічі домовленості
про припинення чинності Договору про створення СРСР від 30 грудня
1922 р. і створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). Розвал Радянського Союзу та створення у грудні 1991 р. СНД були тільки початком
перебігу складних інтеграційних і дезінтеграційних процесів на теренах СРСР. Україна стала однією із країн-засновниць СНД і задекларувала та розвивала на практиці партнерське співробітництво з державами
СНД на основі Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав
від 8 грудня 1991 р. та Протоколу до цієї Угоди від 21 грудня 1991 р., який
є її невід’ємною частиною з урахуванням застережень, висловлених Верховною Радою України під час ратифікації Угоди і Заяви Верховної Ради
України від 20 грудня 1991 р. «З приводу укладення Україною Угоди про
Співдружність Незалежних Держав», у якій надано офіційне тлумачення
Угоди та застережень.
Україна розглядала СНД насамперед і лише як міжнародний механізм багатосторонніх консультацій і переговорів, що доповнює процес
формування нових повномасштабних двосторонніх відносин між державами-учасницями і має на меті сприяння вирішенню проблем, які виникли після розпаду СРСР. Застереження України стосувалися, зокрема,
такого: «…2. Україна заперечує перетворення СНД на державне утворення із своїми органами влади та управління. 3. Україна заперечує надання СНД статусу суб’єкта міжнародного права. 4. Координаційні інститути
в межах співдружності не можуть бути владними, їх рішення є рекомендаційними. 5. Здійснюючи зовнішню політику самостійно, Україна вступатиме в консультації з іншими державами співдружності. 6. Кордон між
Україною, з одного боку, та Росією і Білорусією – з іншого є державним
Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка
міжнародних відносин (1991–2003). Відп. ред. С. В. Віднянський. Київ : Ін-т історії України
НАН України, 2004. 613 с.
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кордоном України, який є недоторканним…»3. 22 січня 1993 р. у Мінську
на засіданні Ради глав держав було затверджено Статут Співдружності.
Його підписали глави семи держав СНД: Вірменії, Білорусі, Казахстану,
Киргизстану, Російської Федерації, Таджикистану та Узбекистану. Україна
Статут не підписала. Статтею 7 Статуту встановлено, що держави, які підписали та ратифікували Мінську угоду і Протокол до неї до моменту ухвалення Статуту, є державами-засновницями СНД.
30 січня 1992 р. Україна зробила важливий крок у напрямі інтеграції в Європу: в столиці Фінляндії Президент Л. Кравчук підписав Гельсінський Заключний Акт. Ця подія знаменувала собою курс на незалежну й
рівноправну міждержавну політику. Одним з найважливіших принципів
документа є положення про відсутність територіальних претензій один
до одного та про непорушність кордонів. З-поміж перших зовнішньополітичних заяв незалежна Україна проголосила відмову від війни як засобу розв’язання міждержавних спорів. Вона декларувала також, що не
вважає жодного народу своїм ворогом і не має територіальних претензій
до інших держав. За ініціативою української дипломатії 20 березня 1992 р.
було підписано Декларацію про незастосування сили або погрози силою у стосунках між країнами – учасниками СНД.
Від початку сучасної доби державної незалежності Україна активно розвивала свої відносини в напрямках європейської та євроатлантичної інтеграції. Правовою основою відносин між Україною та ЄС стала
Угода про партнерство та співробітництво від 14 червня 1994 р. (набула чинності 1 березня 1998 р.). Євроатлантичний вектор співробітництва
України був закріплений у Програмі «Партнерство заради миру» (лютий
1994 р.). 9 листопада 1994 р. відбулося підписання Будапештського меморандуму про гарантії США, Російської Федерації, Великої Британії, які надавалися Україні взамін ліквідації нею ядерної зброї. Перелічені держави-учасниці мали поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони
України, утримуватися від будь-яких проявів агресії щодо України, в тому
числі і від економічного тиску. 2 червня 1996 р. Україна офіційно втратила
ядерний статус4.
Комплексна системна зовнішня політика України 1996–2013 рр. отримала назву багатовекторної. Притаманним для неї був не лише національно-державний прагматизм, але й риси романтизму і навіть внутрішньої суперечливості5, 6. Останнє, зокрема, знайшло відображення як
у труднощах вибору інтеграційного вектору, так і надмірній орієнтації
на євразійську інтеграцію та гіперболізації українсько-російських відносин. 31 травня 1997 р. президенти Росії та України Б. Єльцин і Л. Кучма
підписали в Києві Договір про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Російською Федерацією на 10 років з правом пролонгації. В кінці 2008 р. дію цього базового договору було продовжено на
10 років.

Законодавство України. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав.
URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU91039R.html (дата звернення: 30.03.2021 р.).
4
Кучма Л. Д. Україна – не Росія. Москва : Время, 2004. 560 с.
5
Зленко А. М. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму: Виступи, промови та статті. Київ : , 2001. 370 с.
6
Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних
змін. Харків : Фоліо, 2003. 559 с.
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При всіх успіхах і перевагах відносини між Україною та Російською Федерацією залишалися складними, найгострішим свідченням чого
було силове протистояння восени 2003 р. в районі острова Тузла (Крим).
Підписані Україною так звані Харківські угоди квітня 2010 р. не тільки
посилили військову присутність Російської Федерації на українській території у результаті продовження перебування Чорноморського флоту
РФ у Криму до 2042 р., але й не зняли напруги у двосторонніх відносинах. Особливо ситуація загострилася на кінець 2013 р. в зв’язку з невдоволенням Кремля курсом України на загальноєвропейський інтеграційний вектор. Відтермінування Україною підписання Угоди про асоціацію з
ЄС, яке передбачалося на Вільнюському саміті ЄС наприкінці листопада
2013 р., призвело до соціально-політичного вибуху в Україні – Революції
Гідності. Небажання Росії втратити вплив на Україну і прагнення остаточно повернути її в сферу свого геополітичного впливу спричинилося
до відвертого тиску Кремля на президента В. Януковича і його оточення,
а потім вилилося в пряме і брутальне застосування військової сили.
Російська анексія Криму наприкінці лютого – в березні 2014 р.,
а потім розв’язана Російською Федерацією проти України неконвенційна «гібридна» війна на Сході України зліквідували чинність Будапештського меморандуму і призвели до грубого порушення та руйнації як
двосторонніх міждержавних українсько-російських договорів і угод, так і
фундаментальних принципів і засад міжнародного права7. У цій ситуації
Україна розгорнула послідовну діяльність, спрямовану на відновлення
суверенітету України над всією її територією, залучення для цього всього потенціалу провідних держав світу, міжнародних організацій – передовсім ООН і ОБСЄ, а також всього світового співтовариства8.
Масштабні зміни, що відбулися в Україні після Революції Гідності
2013–2014 рр., уможливили повернення до європейської та євроатлантичної інтеграції. Вагомим здобутком зовнішньополітичного курсу і
міжнародної діяльності України на сучасному етапі стала реалізація євроінтеграційних планів. 21 березня 2014 р. в Брюсселі було підписано
політичну частину, а 27 червня 2014 р. повний текст Угоди про асоціацію
між ЄС та Україною. 16 вересня 2014 р. Угода про асоціацію була одночасно ратифікована Верховною Радою та Європейським парламентом9, а з
1 вересня 2017 р. – після завершення процесу схвалення всіма суб’єктами
загальноєвропейського інтеграційного співтовариства – запрацювала в
повному обсязі.
Висновки.
Загалом в історії сучасної України можна виокремити шість змістовних етапів еволюції її зовнішньої політики і дипломатії: І (унезалежнення) – середина 1990 – середина 1993 рр.; ІІ (конституювання) – липень
1993 – червень 1996 рр.; ІІІ (багатовекторності) – кінець червня 1996 – січень 2005 рр.; IV («помаранчевий») – січень 2005 – початок 2010 рр.;
Міжнародно-правова відповідальність Росії за терористичну війну проти України
на Сході. Українська Революція Гідності, агресія РФ і міжнародне право. Упор. О. Задорожній. Київ : К.І.С., 2014. 1016 с.
8
Світова гібридна війна: український фронт. За заг. ред. В. П. Горбуліна. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : НІСД, 2017. 496 с.
9
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 30.03.2021 р.).
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V (двовекторності) – весна 2010 – початок 2014 рр.; VI (європейського вибору) – з весни 2014 р.
Сучасна зовнішня політика України є, насамперед, чітко структурованою системою, здатною ефективно реагувати на зміни в міжнародній
сфері, а дипломати становлять висококваліфіковану інтелектуальну групу для ефективної діяльності й успішної реалізації зовнішньополітичного
курсу. Стратегічна мета зовнішньої політики України полягає в європейській і євроатлантичній інтеграції, формуванні відносин міждержавного партнерства, активній діяльності в ООН і численних міжнародних
організаціях, забезпеченні ефективної участі нашої держави у світових
процесах, перетворенні України на потужну регіональну державу. Пріоритетами національних інтересів визначено відстоювання незалежності
й державного суверенітету, відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного кордону України, суспільний розвиток, насамперед розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і
законних інтересів громадян України, європейську та євроатлантичну
інтеграцію.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ
«МОЗКОВИХ ЦЕНТРІВ» (НА ПРИКЛАДІ РИМСЬКОГО КЛУБУ)
Формування «мозкових центрів» припадає на початок ХХ ст., коли
в політичному середовищі США з’являються інститути, основним завданням яких був політичний аналіз. Дані установи стали відігравати значну
роль в підтримці прийняття політичних рішень, проводячи якісні дослідження з суспільно-важливої проблематики та сприяючи пошуку оптимального рішення. Поряд з «мозковими центрами», які функціонували
в межах однієї держави, поступово почали з’являтися «мозкові центри»
транснаціонального характеру. Така тенденція стала помітною з кінця 1960-х років, особливо в Західній Європі. Вже в 1950-х роках фахівці із
США активно співпрацювали з науково-ідеологічними центрами західноєвропейських країн, а до розробок американських «мозкових центрів»
залучалися експерти з країн Західної Європи. Римський клуб, заснований в 1968 році в Римі, беззаперечно став одним з перших та найзнаменитіших транснаціональних аналітичних центрів сучасності. Клуб об’єднав експертів з США та Західної Європи, основним завданням яких стало
вивчення та аналіз світової проблематики.
Загалом, дослідження «мозкових центрів», їхній розвиток та становлення в науковому та політичному середовищі, класифікація та особливості діяльності стали центральною проблемою таких науковців, як
Е. Річ, Р. Хаас, Д. Ейлбелсон, Дж. Макган, К. Уівер, П. Діксон та ін. Серед
вітчизняних вчених варто виділити В. Горбатенка, Н. Ржевську, І. Петренка, О. Клименка та ін. Частково чи повністю в роботах даних науковців
можна знайти дослідження діяльності транснаціональних аналітичних
центрів, в тому числі і Римського Клубу. В даному дослідженні буде здійснена спроба проаналізувати особливості діяльності Римського Клубу в
сучасних умовах розвитку світової спільноти.
Ідея створення організації з дослідження світової проблематики і
зусилля по організації Римського клубу належать Ауреліо Печчеї – визнаного фахівця в галузі управління промисловістю, що займав ключові посади в західноєвропейських приватних промислових компаніях, автору
«Людських якостей», талановитому учаснику та засновнику різних міжнародних організацій.
6–7 квітня 1968 року на запрошення італійського промисловця
Ауреліо Печчеї і шотландського ученого Олександра Кінга невелика група фахівців в області дипломатії, промисловості, науки та громадянського суспільства зустрілися в Римі для обговорення питань, що стосувалися переважно короткострокового мислення у міжнародних відносинах і,
зокрема, стурбованості з приводу необмеженого споживання ресурсів у
все більш взаємозалежному світі. На зустрічі було погоджено, що діяльність в наступні роки буде спрямована на підвищення розуміння світовими лідерами та основними особами, що приймають рішення, важливих глобальних проблем майбутнього. Вони будуть пропонувати новий
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та оригінальний підхід в даному напрямку, зосередивши увагу на довгострокових наслідках зростаючої глобальної взаємозалежності та використанні системного підходу в розумінні даних процесів. Ця зустріч стала
початком діяльності Римського клубу1.
Таким чином, Римський клуб був створений як міжнародна неурядова організація, що поєднує у своїх рядах учених, суспільних і політичних діячів різних країн світу. Юридично Римський клуб був зареєстрований у Швейцарії Женева в 1973 році як міжнародна організація, що
виступає з різними ініціативами, провадить дослідження і публікує звіти
по глобальній проблематиці. З 2008 року штаб-квартира знаходиться у
Вінтертурі1.
Згідно з інформацією на офіційному сайті організації, діяльністю клубу керує Генеральна Асамблея, члени якої збираються один раз
на рік. Генеральна Асамблея обирає членів Виконавчого комітету, що
здійснює нагляд за діяльністю. Комітет збирається два рази на рік. В даний час клуб має двох президентів (Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер, Андерс Вийкман).
Для своєї діяльності та програм «Римський клуб» шукає внески
та підписує партнерські угоди з міжнародними організаціями, державними та приватними організаціями та пов’язаними з ними установами.
Римський клуб є членською організацією і одержує річні внески від своїх
членів. Крім того існує Фонд «Римського клубу», який отримує внески донорів, які бажають підтримувати його роботу1.
Ще одним цікавим фактом є кількість членів Римського клубу, що
за Статутом не повинна перевищувати більше 100 чоловік. На думку
Ауреліо Печчеї саме таке обмежене число членів Клубу відповідало його
функціональним критеріям. У нього були побоювання, що обтяжена бюрократією спільнота не зможе повністю віддаватися ідеям та науковим
дослідженням. Тому зупинилися на такій кількості учасників.
Робота клубу підсилюється діяльність національних асоціацій в
більш ніж 35 країнах світу. Завдяки їх національній і регіональній діяльності робиться безпосередній внесок у поглиблення та розширення роботи Римського Клубу. Крім того, клуб співпрацює і з такими організаціями, як ЮНЕСКО, ОЕСР(Організація економічного співробітництва та
розвитку), Globe International і широким колом глобальних і регіональних
неурядових організацій1.
За більше ніж півстоліття Римського Клубу підготував 45 доповідей
з широкого кола питань, що стосуються глобальних проблем та їх майбутнього. Велика частина цих робіт набула широкого розголосу та навіть
піддавалася критиці. Поступово Римський Клуб закріпив за собою статус потужної наукової організації, а тенденції світового розвитку показали, що песимістичні прогнози Клубу є не настільки нереальними, щоб на
них не зважати. Саме члени Римського клубу першими заговорили про
екологічні межі, які має природа. Оцінка природи з точки зору потреб суспільства може призвести до катастрофи, адже її можливості витримати
антропогенний тиск є обмеженими. Вони дійшли висновку, що вирішення глобальних проблем потребує колективних зусиль людства, об’єднання держав і народів.

1
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У другій половині ХХ століття глобалізація стає чи не головним
предметом досліджень Римського Клубу. Як наголошує М. І. Сазонов, в
його межах відомі західні дослідники, а також політики, опікуючись суперечливим характером розвитку суспільства та його майбуттям, висловлюють багато глибоких та цікавих думок щодо глобалізації. «Клуб» видає
кілька робіт, що на Заході стають справжніми бестселерами. Серед них
доповідь комісії «Межі зростання» (1972), доповідь М. Герньє «Третій Світ:
три чверті світу», доповідь комісії В. Брандта (тогочасний лідер німецьких
есдеків) ««Південь – Північ»: програма виживання»2.
Першою доповіддю клубу є «Межі зростання» («Limits to Growth»)
1972 рік. Так, Д. М. Гвішіані підкреслює, що саме ця доповідь спричинила
широку дискусію в наукових кругах, зазнала чимало критики, але залишилася однією з найвідоміших наукових робіт зі світової проблематики
та майбутнього людства. Доповідь та спричинена нею дискусія відразу
привернули до Римського клубу увагу світової громадськості – науковців,
бізнесових кіл, політиків, державних та міжнародних високопосадовців3.
Науковцями була запропонована концепція «нульового росту», а пізніше
«органічного росту».
У 1974 році вийшла друга доповідь Римського клубу з авторством
Михайла Месаровича і Едуарда Пестеля «Людство на роздоріжжі», присвячена проблемі «органічного росту» і «збалансованого розвитку». У доповіді світ було представлено як живий організм, в якому кожен регіон
і кожна країна повинні виконувати свою особливу функцію у взаємозалежному світовому співтоваристві. Зазначалося, що стихійний розвиток
економіки є нераціональним, що вона вимагає планового управління на
глобальному рівні4.
У 80-і роки Римський клуб зосередився на всебічному дослідженні
широкого кола проблем. Нове десятиліття відкрили одразу три доповіді:
«Третій світ: три чверті світу» (1980, М. Герньє); «Діалог про багатство і
добробут» (1980, О. Джаріні); «Дороговкази в майбутнє» (1980, Б. Гаврилишин). Поряд із зазначеними, 80-і роки ознаменувались наступними
доповідями: «Імперативи співробітництва Півночі і Півдня» (1981, Ж. СенЖур); «Мікроелектроніка і суспільство» (1982, Г. Фрідріхс, А. Шафф); «Третій
світ спроможний себе прогодувати» (1984, Р. Ленуар); «Майбутнє океанів»
(1986, Е. Манн-Боргезе); «Революція босоногих» (1988, Б. Шнайдер); «За
межами росту» (1988, Е. Пестель); «Межі спустошеності» (1989, О. Джаріні,
В. Сіель); «Африка, що перемогла голод» (1989, А. Лемма, П. Маласка)4.
В наступних роботах Римський клуб продовжив дослідження глобальних проблем людства, обмеженості ресурсів, проблеми населення планети та пошуки шляхів подолання цих проблем. Протягом багатьох років організація сприяє ідеям сталого розвитку та підтримує
Сазонова М. І. Глобалізація: природа і зміст / М. І. Сазонова // Университет=Universitates. 2004. № 1. С. 30–40. http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/
notices/index/IdNotice:72995/Source:default.
3
Гвишиани Д. М. Пределы роста – первый доклад Римскому клубу / Д. М. Гвишиани [Електронний ресурс]. 2005. Режим доступу: http://www.ihst.ru/~biosphere/Mag_2/
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Горбатенко В. Римський клуб і організація трансдисциплінарних проектів з довгострокового прогнозування глобальних проблем / В. Горбатенко // Політичний менеджмент. 2012. № 3. С. 52–64. Режим доступу: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/
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пропозиції щодо технологій, які обмежують негативний вплив на екологічну систему. Наприклад, у 2010 році у доповіді до Клубу під назвою «The
Blue Economy» Гюнтер Паулі представив та 100 інновацій у галузі сталого
управління ресурсами.
Ще однією роботою, яка заслуговує особливої уваги є доповідь
«2052» Йоргена Рандерса, одного із співавторів «Меж зростання», де він
робить спробу спрогнозувати майбутнє на наступні 50 років. В роботі
представлені прогнози провідних експертів щодо розвитку економіки,
енергоносіїв, природних ресурсів, клімату, політичного становища, розвитку міст, психіки людини та багато іншого в наступні десятиліття. Результати не можна назвати особливо втішними, адже на фоні вражаючого прогресу у використанні ресурсів та добробуту частини населення,
людство зіткнеться зі швидким зниженням народжуваності в результаті
посиленої урбанізації, зниженням продуктивності внаслідок соціальних
заворушень, поглибленням бідності серед найбідніших 2 мільярдів громадян світу та погіршенням кліматичних умов1. Йорген Рандерс націлює
своїх читачів на зміну споживацької свідомості та розуміння світових
проблем, як відповідальності кожного жителя планети.
У 2018 році, коли Клуб святкував свою 50 річницю, вийшла
43-тя доповідь організації «Come On!», яка стала другою, що виявляє
консолідовану позицію її учасників. Доповідь наголошує на тому, що
у найближчі роки людство має гостро засудити і відійти від капіталізму, матеріалізму, редукціонізму та фінансових спекуляцій, впровадити
альтернативну економіку, «нове Просвітництво», холістичний світогляд
і планетарну цивілізацію. Її авторами є президенти клубу – Ернст Вайцзеккер і Андерс Війкман – та ще 34 члени організації5. Зі слів президента Української асоціації Римського клубу Віктора Галасюка під Новим
просвітництвом варто розуміти «ідеологію балансу між людиною і природою; між довгостроковими і тактичними завданнями; між швидкістю
і стабільністю; між особистим та суспільним; між релігією та державою;
між справедливою винагородою та соціальною рівністю; між ринковими силами та законом». Автори доповіді пропонують філософське коріння існуючого стану світу. Вони підводять риску під ринковим фундаменталізмом, жорстко перекреслюючи неоліберальні догми, включно з їх
найбільш войовничими лібертаріанськими формами5.
В наступні роки ключовими темами стали питання клімату, сталого
розвитку (було запропоновано 17 цілей сталого розвитку), проблема нового економічного мислення, освіти та навчання, майбутнього Африки та
«постковідного» життя.
Крім того, у 2019 році була запропонована нинішня робоча програма Римського клубу, яка визначає його основні напрямки роботи:
1) кліматично-планетарна надзвичайна ситуація;
2) проблеми нової цивілізації, що формується в сучасних умовах;
3) переформатування економіки;
4) переосмислення фінансів;
5) молоде лідерство та діалог між поколіннями1.
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Отже, Римський клуб став одним із перших позанаціональних
аналітичних центрів, який нині об’єднує провідних науковців світу та
проводить глобальні політико-економічні та соціально-демографічні дослідження. Вивчення та аналіз світової проблематики, спpияння фopмуванню свiтoвoї суспiльнoї думки стосовно цих пpoблем, заoхoчення
дiалoгу з кеpiвниками деpжав залишаються першочерговими завданнями організації. Пoчинаючи з пеpшoї доповіді до Pимського клубу, тематика poбiт пеpейшла вiд загальнoгo аналiзу та пpoгнoзування свiтoвoгo poзвитку дo окремих проблем людства. Крім практичних порад та
прогнозів були запропоновані дві концепції: «нульового зростання» та
«органічного зростання», а з 2018 року заговорили про «Нове просвітництво». Нині Римський клуб залишається унікальним аналітичним центром з точки зору його наукової діяльності та організаційної структури.
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У статті розглянуто особливості впровадження технологій партнерства між авіакомпаніями на ринку міжнародних авіаційних перевезень, визначено основні мотиви створення альянсів різного виду у сфері
цивільної авіації.
Ключові слова: авіакомпанія, авіаційні альянси, глобалізація, партнерство, авіаперевізник.
В статье рассмотрены особенности внедрения технологий партнерства между авиакомпаниями на рынке международных авиационных перевозок, определены основные мотивы создания альянсов разного рода в отрясли гражданской авиации.
Ключевые слова: авиакомпания, авиационные альянсы, глобализация, партнерство, авиаперевозчик.
The article reviews the specifications of partnership between airlines
in the international and domestic environments. It also defines basic motives
of airline alliances creation in the civil aviation domain.
Key words: aviation, alliance, globalization, partnership, airline, air
carrier, partnership.
Постановка проблеми
Цивільна авіація, як одна з найбільш технологічних галузей, відчуває безпосередній вплив процесу глобалізації світової економіки. Це
відображається на рівні правових, зовнішньоекономічних, комерційних,
безпекових аспектів її діяльності.
Дослідженню можливих шляхів партнерства авіакомпаній в сучасних умовах міжнародного ринку авіаційних перевезень присвячена ця
стаття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Системні дослідження з питань глобалізації авіаційної галузі здійснюють фахівці Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (ІАТА), Європейської конференції
цивільної авіації (ЕСАС), Європейського агентства з безпеки аеронавігації (EUROCONTROL) та інших світових і регіональних організацій в галузі
цивільної авіації1–3.
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Стаття є логічним продовженням низки публікацій українських
науковців4–6, а саме Кулаєва Ю. Ф., Кулика В. А., Командровської В. Є.,
Мови В. В., Щелкунова В. І. і зосереджена саме на дослідженні шляхів
партнерства між авіаперевізниками в умовах сучасного ринку авіаційних перевезень.
Виклад основного матеріалу
В сучасних умовах особливої актуальності набуває оцінка впливу
процесів глобалізації на стан цивільної авіації та визначення переваг і
ризиків глобалістичного підходу щодо подальшого розвитку цієї галузі.
Значною проблемою стратегічного управління авіакомпаніями
в умовах сьогодення є те, що підприємства авіаційної галузі знаходяться під впливом багатьох факторів, що ускладнюють вибір оптимального
варіанту стратегії ефективності: неоптимальний флот літаків, сувора конкуренція, що посилюється з виходом на ринок малобюджетних компаній,
суттєвий вплив кризи в економіці на продуктивність авіаперевізників.
Такі важливі фактори як соціально-економічні проблеми, нестабільна
ціна на топливо, пандемія коронавірусу, зростаюча стурбованість щодо
тероризму здійснюють суттєвий вплив на зниження прибутковості авіакомпаній.
В реальних умовах авіакомпанії здійснюють пошук можливих
шляхів партнерства на основі детального дослідження ринку авіаційних
перевезень, об’єктивної оцінки стратегічного потенціалу авіакомпаній, а
також ефективного використання власного досвіду та досвіду флагманів
галузі.
Сучасним авіакомпаніям доступні кілька варіантів збільшення попиту та розширення покриття мережі на внутрішньому та міжнародному
рівнях за допомогою угод про партнерство.
Цікавою технологією розширення мережі авіаперевезень магістральними авіакомпаніями є встановлення оперативних партнерських відносин з регіональними авіалініями, які можуть обслуговувати
ринки з невеликим попитом.
Незважаючи на те, що для класифікації авіакомпаній на основі
їх доходів або розмірів повітряних суден використовуються різні класифікації, ми використовуємо термін «регіональні авіакомпанії» або «регіональні перевізники» для представлення авіакомпаній, які здійснюють перевезення від невеликих громад до найближчого великого вузла
(центрів), використовуючи малі або середні літаки .

1
Авіаційний альянс «Oneworld» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.
oneworld.com.
2
Авіаційний альянс «SkyTeam» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.
skyteam.com.
3
Авіаційний альянс «Star Alliance» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
www.staralliance.com.
4
Кулаев Ю. Ф., Щелкунов В. І. Экономика гражданской авиации Украины. К. :
Фенікс, 2010. 736 с.
5
Мазур В. І., Іванкевич О. В. Ukraine and Europen Union Open Skies. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ,Серія: Економіка, право, політологія, туризм.:
Зб. наук. праць. К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. Вип. 1–2. С. 81–85.
6
Мазур В. І., Іванкевич О. В. Глобальна інтеграція корпоративних інформаційних
систем європейських авіаперевізників. Інформаційна глобалізація міжнародних відносин: зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 16–18 травня 2007 р. К., 2007. С. 36–40.
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Авіакомпанія також може укласти угоду про спільне використання
коду з іншою авіакомпанією. Спільне використання коду – це угода про
придбання місткості, в рамках якої авіакомпанія може продавати квитки
на деякі заздалегідь визначені рейси своєї авіакомпанії-партнера, що ділиться кодами.
Авіакомпанії також можуть брати участь в альянсі, до складу якого
входить кілька авіакомпаній.
Зосередимось більш детально на варіантах підвищення попиту та
розширення покриття мережі авіаперевізників на внутрішньому та міжнародному рівнях.
Альянс авіакомпаній – це домовленість між двома або більше авіакомпаніями про співпрацю з різних аспектів. Альянс, як правило, працює
як глобальна авіакомпанія, щоб забезпечити міжнародні авіасполучення
по всьому світу.
Авіаційний альянс – партнерське об’єднання авіаліній, що дозволяє досягнути більш високого рівня міжнародного співробітництва у комерційних авіаперевезеннях. Авіакомпанії у межах альянсу зберігають
свою юридичну самостійність, але при цьому уніфікують такі елементи,
як система бронювання, бонусні програми авіакомпаній, вводять сумісні
рейси та погоджують розклад рейсів.
Причиною появи авіаційних альянсів вважається регулювання
повітряного транспорту на національному рівні. Так до прикладу комерційні авіаперевезення між Європою та США регулюються договорами
щодо відкритого неба та здійснюються тільки авіакомпаніями країн-учасниць договору. Наприклад, авіаперевезення між США та Францією можуть виконувати тільки американські та французькі авіакомпанії. Німецька авіакомпанія не може бути присутньою на цьому ринку, але завдяки
членству в альянсі, німецький авіаперевізник Lufthansa, наприклад,
може запропонувати пасажирам такий рейс через технологію код-шерингу з United Airlines.
Обмін кодами є одним із прикладів того, як авіакомпанії-учасники можуть співпрацювати в альянсі. Однак альянс може включати інші
форми співпраці, включаючи наземне і технічне обслуговування, спільне використання стійок реєстрації тощо. Альянси авіакомпаній стали потужними інструментами для розширення мереж, збільшення доходів та
зменшення витрат.
В усіх регіонах світу авіакомпанії сприймають альянси як засіб доступу до нових ринків, легітимізації свого бренду на зростаючому світовому ринку та забезпечення поступового зростання і прибутковості за
допомогою механізмів співпраці всередині альянсу. Багато авіакомпаній
також увійшли до спільних підприємств, щоб тісніше працювати на відповідних маршрутах. Авіакомпанії отримують вигоду від альянсу, розширюючи свою мережу та посилюючи присутність на певних ринках,
додаючи частотність польотів із партнерами, що часто реалізується за
допомогою угод про спільний обмін кодами. Авіакомпанії також усвідомлюють можливе зменшення витрат шляхом спільного використання
офісів продажів, технічного обслуговування, експлуатаційних приміщень,
закладів громадського харчування, комп’ютерних систем та оперативного персоналу (наприклад, наземного персоналу на стійках реєстрації та
посадки).
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Альянси дозволяють створити необхідну частотність мережі маршрутів, а також залучити пасажирів зручністю і мінімальним часом стикувань між рейсами у хабах, накопиченими бонусами в спільних програмах
для часто літаючих пасажирів різних перевізників альянсу, спеціальними
тарифами, єдиним брендом і стандартами якості обслуговування.
В даний час існують три великі світові альянси, які займають
близько 60 % світового ринку повітряних перевезень. Це союзи Star
Alliance, SkyTeam та Oneworld (табл. 1).
Таблиця 1
Авіакомпанії, що входять до основних авіаційних альянсів
Oneworld
Aer Lingus
American Airlines
British Airways
Cathay Pacific
Finnair
Iberia
Lan Chile
Swiss
Qantas
S7 Airlines

Star Alliance
Air Canada
Air New Zealand
ANA
Asiana Airlines
Austrian
BMI
LOT Польські авіалінії
Lufthansa
SAS
Singapore Airlines
Spanair
Thаi Airways
International
US Airways
VARIG

SkyTeam
Aeromexico
Air France
Alitalia
CSA Чеські авіалінії
Continental Airlines
Delta Air Lines
KLM
Korean Air
Northwest Alines

Ці три союзи можна розглядати як три глобальні авіакомпанії, які
конкурують на різних ринках на глобальному рівні. Існує також неофіційний альянс Arabesk Airline Alliance, що об’єднує 9 авіакомпаній арабських
країн.
На прийняття стратегічного рішення авіакомпаній щодо вступу до
транснаціональних альянсів впливають декілька важливих факторів:
- отримання значних маркетингових переваг і розширення мережі
розповсюдження;
- скорочення витрат;
- зниження конкуренції на маршрути взаємної експлуатації.
Існує чотири типи альянсів:
- стратегічні – це альянси, у якому партнери змішують свої активи
з метою досягнення спільного набору бізнес-цілей. Змішаними активами
можуть бути спільне використання терміналів, бізнес-залів у аеропортах,
баз технічного обслуговування, літаків, співробітників, комерційних прав
чи фінансових ресурсів. Якщо дві або більше авіакомпанії пропонують
загальні бренд і єдиний стандарт обслуговування, то вони змішують активи і створюють стратегічний альянс;
- глобальні – ґрунтуються на основі кодшерінгових угод на великій
кількості маршрутів та угод з хабами. Як приклад можна навести Star
Alliance в Тихоокеанському регіоні, що поєднує Singapore Airlines, Thаi
Airways International, All Nippon Airlines, Air New Zealand і Аnsett;
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- регіональні – створені на основі кодшерінгових угод на декількох
конкретних маршрутах чи франчайзингових угод з регіональними перевізниками;
- специфічні – створені на основі кодшерінгових угод на невеликій
кількості специфічних маршрутів, як у випадку з Qantas і Swissair, де використовується кодшер між Австралією і Швейцарією через Сінгапур.
Однак слід зазначити, що здатність авіакомпанії приєднатися до
альянсу може бути обмежена її спроможністю відповідати стандартам
обслуговування альянсу. Це також може бути обмежено законами та
нормативними актами країни реєстрації авіакомпанії або вимагати схвалення влади.
Доступ до нових ринків може бути досягнуто шляхом альянсу
за допомогою технологій інтерлайну, кодшерінгу та надання спільних
послуг.
Найбільш поширеною формою альянсу в авіаційній галузі є кодшерінгові угоди. Спільне використання коду – це угода про партнерство
між двома авіакомпаніями: діючою авіакомпанією та маркетинговою
авіакомпанією. Діюча авіакомпанія дозволяє маркетинговій авіакомпанії
рекламувати та продавати місця на деяких своїх рейсах. Угода про кодовий обмін приносить користь як маркетинговій, так і діючій авіакомпанії.
Це дозволяє маркетинговій авіакомпанії збільшити охоплення мережею,
отримавши доступ до маршрутів (рейсів) партнера з спільного кодового
використання. Крім того, код-спільний доступ забезпечує відносно бездоганні подорожі клієнтам маркетингової авіакомпанії, коли їх подорож
вимагає з’єднання між рейсами різних авіакомпаній. Операційна авіакомпанія використовує угоду для збільшення коефіцієнта завантаження
своїх рейсів і забезпечує додатковий потік доходу.
Угоди щодо спільного використання кодів вимагають планування
розкладу та координації розподілу потужностей між маркетинговими та
діючими авіакомпаніями.
Маркетингова авіакомпанія може брати участь одночасно в декількох угодах про спільне використання кодів із різними діючими авіакомпаніями для розширення своєї мережі в різних географічних районах.
Подібним чином, операційна авіакомпанія може одночасно брати участь
у численних угодах про спільне використання кодів із різними маркетинговими авіакомпаніями. Таким чином, кілька авіакомпаній, що здійснюють маркетинг, одночасно просувають рейси діючої авіакомпанії.
Завдяки технології код-шерингу авіакомпанії розширюють географію польотів або збільшують частоту польотів, не вводячи власних
рейсів. Для авіакомпаній це велика економія – формально частота польотів зберігається, але фактично в небо піднімається рейс іншої авіакомпанії. Існує ціла низка переваг технології і для пасажира, наприклад,
якщо він є учасником бонусної програми однієї з авіакомпаній. Код-шерингова угода в цьому випадку – це можливість обрати більш зручний
рейс, не «зраджуючи» своїй авіакомпанії – пасажир продовжує накопичувати бали або милі. В цьому полягає перевага код-шерингу над інтерлайном.
Інтерлайн-угода – це визнання однією авіакомпанією перевізної
документації іншої авіакомпанії. Кожна зі сторін укладеного договору має
право оформляти на своїх бланках перевезення на регулярні внутрішні
та/або міжнародні лінії інтерлайн-партнера, і/або на трансферні авіапе-
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ревезення за обов’язкової участі двох сторін інтерлайн -угоди. Ця угода
належать до найпростішого і широко поширеного в світі виду співпраці
між авіакомпаніями. Здійснювати партнерство за інтерлайн-угодою можуть як авіакомпанії однієї країни, так і авіакомпанії різних країн.
Для авіакомпаній вигода від інтерлайну очевидна. За рахунок рейсів партнера досягається головна мета – залучення пасажира більш широкою мережею маршрутів. Для пасажира головна вигода інтерлайн-угоди – це оформлення єдиного квитка. Ще одним плюсом є приваблива
цінова політика. Практично завжди такий переліт обходиться дешевше,
ніж при купівлі двох окремих квитків з пункту А до пункту Б та з пункту Б
по пункту В, завдяки спеціальним тарифам, які авіакомпанії надають на
своїх ділянках перельоту. Інтерлайн-угоди дозволяють пасажирам скористатися найбільш зручними стиковками з рейсами різних авіакомпаній –
учасниць угоди, а також одержувати багаж в кінцевому пункті подорожі
без проміжної реєстрації – відбувається так зване наскрізне перевезення багажу.
На відміну від кодшерингу, інтерлайн – це не спільне виконання
рейсу, а просто визнання авіаквитків іншої авіакомпанії, милі та бонусні
бали за такі перельоти не нараховуються.
У рамках Interline-угод можуть бути прописані спеціальні прорейтові угоди (Special Proreit Agreement), на базі яких розробляються
трансферні тарифи для наскрізного продажу перевезень на рейси обох
партнерів, які стикаються. За всі незручності заподіяні пасажирам, відповідає авіакомпанія, яка фактично виконувала рейс.
Ще одним важливим аспектом того, як авіакомпанії можуть збільшити продажі та проникнення на ринок, є розширення каналів продажу
квитків (дистрибуція).
Продаж товару вимагає збуту його потенційним споживачам. Авіакомпанії залежать від широкого кола каналів розповсюдження квитків,
щоб продавати свої послуги мандрівникам. Канали розповсюдження
квитків – це засоби масової інформації, за допомогою яких авіакомпанії
передають інформацію про туристичні послуги, включаючи доступні
маршрути та ціни, своїм потенційним клієнтам. Канали розповсюдження включають традиційнихі туристичних агентів, онлайн-туристичних
агентів, власний веб-сайт авіакомпанії та системи телефонного бронювання авіакомпанії. Ці канали різняться між собою за обсягом клієнтів,
рівнем конкуренції з іншими авіакомпаніями на тому ж самому каналі, а
також вартістю розподілу та комісії, що стягується адміністратором каналу.
Авіакомпанії прагнуть знайти оптимальну стратегію дистрибуції,
щоб максимізувати свої продажі та частку ринку, одночасно мінімізуючи
маркетинг своїх квитків та вартість дистрибуції. Зазвичай авіалінії підписуються на одну або кілька глобальних систем розподілу квитків (GDS)
(наприклад, Sabre, Travelport та Amadeus) для розповсюдження своїх
квитків. Ці GDS отримують доступ до інформації про наявність місць у реальному часі та інформацію про ціну квитків із внутрішніх комп’ютерних
систем бронювання авіакомпаній. Потім ця інформація стає доступною
туристичним агентам та оптовикам, які можуть ефективно залучити більше груп клієнтів від імені авіакомпаній.
Канали розподілу можна класифікувати на дві основні категорії.
Перша представляє представників авіакомпанії, які сприяють продажу
квитків лише для цієї авіакомпанії. Друга представляє турагентів, які од-
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ночасно сприяють продажу квитків більш ніж однієї авіакомпанії. Обидва
канали забезпечують кілька способів спілкування з клієнтами, включаючи Інтернет, телефонні лінії, що телефонують, і офіси продажів. Ці канали
розподілу різняться між собою вартістю, проникненням на ринок, типом
споживачів, простотою використання та обсягом інформації, представленої споживачам.
Висновки. У статті розглянуто особливості впровадження технологій партнерства між авіакомпаніями на ринку міжнародних авіаційних
перевезень та визначено основні мотиви створення альянсів різного
виду у сфері цивільної авіації. Визначено, що методи розширення мережі авіаперевізників за допомогою різних форм партнерства між авіакомпаніями є дієвими та стратегічно правильними. Таким чином майже
всі з двадцяти найбільших повносервісних мереж авіаліній нині входять
до одного з трьох глобальних авіаційних альянсів. Історія розвитку глобальних альянсів «Star Alliance», «SkyTeam» і «Oneworld» свідчить про стійкість цих структур та грамотний підхід до управління ними.
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РОЛЬ ДОНАЛЬДА ТУСКА В СУЧАСНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ
ДИПЛОМАТІЇ
Наприкінці 2019 р. новим главою Європейської народної партії
було обрано польського політика і дипломата Дональда Туска. За його
кандидатуру проголосувала переважна більшість делегатів, які були
присутні на з’їзді цієї політичної сили. На наш погляд, дана постать займає особливе місце в сучасній як європейській дипломатії, так і історії загалом. В теперішніх геополітичних умовах існує гостра необхідність, щоб
на чолі не тільки Європейської Ради, а й на рівні провідного політичного об’єднання Європейського Парламенту стояла людина, яка б з одного
боку, вирізнялася високоморальними принципами, а з іншого – змогла
маневрувати і допомагати знаходити компроміс між різними державами-членами ЄС стосовно питань глобального значення, в тому числі
щодо спільної позиції євроспільноти до агресивної зовнішньополітичної
активності РФ.
Аналізу європейської політичної діяльності Д. Туска присвячено цілий ряд статей зарубіжних і окремих українських оглядачів. Наприклад,
на увагу заслуговують публікації Дженніфер Ранкін і Сергія Драчука. На
сучасному етапі існує необхідність дослідження визначення ролі окремих провідних європейських функціонерів в системі континентальних
міжнародних відносин, чому і присвячена дана стаття.
Дональд Туск був одним із співзасновників Громадянської платформи в 2001 р., а вже у 2007 р. був обраний прем’єр-міністром Польщі від цієї політичної сили. Однак, справжнє міжнародне визнання
Туск здобув після того, як став президентом Європейської Ради в грудні 2014 р. На наш погляд, досвід перебування на посаді прем’єр-міністра
став надзвичайно корисним для подальшої політичної кар’єри даного
дипломата. Дональд Туск здобув прихильність серед багатьох громадян
країн-членів ЄС ще до того, як став президентом однієї з найважливіших
інституцій Євросоюзу. Він швидко здобув авторитет серед лідерів і виборців Європейської народної партії, не в останню чергу завдяки тому,
що йому притаманні одночасно як принциповість, так і готовність досягти компромісу щодо питань глобального значення.
Коли Туск очолив Європейську Раду, очікування стосовно перспективності його діяльності на займаній посаді спочатку були не надто високими, адже, незважаючи на його амбіційність і високопрофесіоналізм, до
спроможності політиків і дипломатів з країн Центрально-Східної Європи займати керівні і адміністративні посади в інституціях ЄС традиційно
раніше ставилися скептично.
Одним із основних пріоритетних питань, яким Д. Туск намагався
привертати увагу, стало лобіювання продовження накладення економічних санкцій на Росію до поки остання не виведе своїх військових із Донбасу. Він енергійно намагався переконати “друзів Кремля” всередині
ЄС (прем’єр-міністра Угорщини В. Орбана, президента Чехії М. Земана,
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делегатів від Соціал-демократичної партії Німеччини та ще цілого ряду
дрібніших політичних груп з інших європейських країн в Європейському
парламенті) в тому, що їхня позиція щодо скасування санкцій щодо РФ
є недалекоглядною. Крім того, Туск постійно акцентував на тому, що на
зухвале порушення Кремлем територіальної цілісності України потрібно
реагувати жорстко і рішуче, щоб не дати можливості Росії сумніватися
в тому, що європейська спільнота готова дієво боротися з порушенням
останньою засадничих принципів міжнародного права.
В серпні 2019 р. під час прес-конференції напередодні саміту G7
Д. Туск запропонував запросити Україну як гостя до наступної зустрічі
глав держав найвпливовіших країн світу. Дані висловлювання пролунали у відповідь на те, коли стало відомо, що президенти Франції Е. Макрон і США Д. Трамп обговорили можливість повернення Росії до клубу
великих держав в наступному році4. З такою позицією були категорично незгідні прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон і федеральний
канцлер Німеччини А. Меркель. Британія традиційно із застереженнями
ставилася до перспектив пом’якшення санкцій щодо Росії, зважаючи як
мінімум на недотримання останньою Мінських домовленостей. Польський дипломат цілком був солідарним у даних поглядах. Так, під час проведення вище згаданої прес-конференції він емоційно і рішуче заявив:
«Коли мова йде про те, запрошувати чи ні Росію за стіл, я б хотів сказати
наступне. Перше – причина, через яку Росію не запросили у 2014 р., все
ще зберігається. Більше того, з’явилася і нова причина – недавня провокація РФ в Азовському морі»4.
У своєму першому інтерв’ю після відставки з посади президента
Європейської Ради він заявив, що Brexit був «найболючішим і найсумнішим досвідом» за його п’ять років перебування на посаді, крім того, це
був надзвичайно турбулентний період, зважаючи на необхідність єврозони допомагати грецькому урядові боротися з важкими наслідками
фінансової кризи7. Період Туска на чолі Європейської Ради також припав
на той жаркий час, коли тривали жорсткі суперечки щодо міграції серед
країн-членів.
Д. Туск неодноразово заявляв, що Brexit був «однією з найбільш
видовищних помилок» в історії ЄС і став складовою особливої кампанії,
яка супроводжувалася «безпрецедентною готовністю брехати»7.
Польський дипломат тривалий період був переконаним опонентом виходу Британії з ЄС, постійно наголошуючи, що британські політики цілеспрямовано взяли курс на те, щоб покинути євроспільноту, не
роз’яснюючи громадськості про всі негативи та позитиви від даного кроку. Більше того, Туск наполягав, що даний крок є недалекоглядним. Будучи палким англофілом, він вступив у затяжні дискусії з іншими лідерами
ЄС, заявивши, що все одно було б краще для обох сторін, якби Брекcит
не відбувся. Багато дипломатів ЄС побоювалися, що проведення ще одного додаткового референдуму стосовно виходу Британії з ЄС найбільш
ймовірно не змінило б існуючий стан справ, а тільки б породило ще го4
Україну, а не Росію слід запросити на саміт G7, – Туск. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/news-ukrajina-rosija-g7-tusk/30126873.html.
7
Rankin J. Donald Tusk. Brexit is one of most spectacular mistakes in EU history, says
Tusk. URL: https://www.theguardian.com/world/2019/dec/05/brexit-one-of-most-spectacularmistakes-in-eu-history-donald-tusk.
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стріші дискусії у самій країні, які в свою чергу завадили б Євросоюзу
приймати остаточне рішення щодо Брекcиту. Туск рішуче не погоджувався з таким підходом. “Єдина різниця полягала б у тому, що вони [Великобританія] все ще були б членами організації. Вони все одно будуть
розділені: 50/50 . Однак, це, безперечно, чиста ілюзія вважати, що легше
будувати добрі відносини з Великобританією, коли вона вже покине організацію» – наголосив Туск7.
Він звинуватив колишнього прем’єр-міністра Великої Британії
Девіда Кемерона в «помилці» організації референдуму, оскільки було
зрозуміло, що його результати будуть провальними. Туск пізніше під час
інтерв’ю з жалем констатував, що одразу наступного дня після голосування, коли стали відомі результати останнього він все ще сподівався,
що рішення може бути не взяте до уваги британським урядом. Так, польський екс-прем’єр був переконаний, що британське Міністерство закордонних справ і сам Кемерон необов’язково повинні були приймати рішення референдуму за основу і продовжувати курс на вихід з ЄС.
Протягом перших років перебування Макрона на посаді президента Франції Туск з великою повагою і підтримкою ставився до даного
політика, схвалював його внутрішньополітичну діяльність, акцентував
увагу на дипломатичному хистові нового французького президента. Однак, після того як Е. Макрон взяв поступовий курс на зближення із російським президентом В. Путіним Туск охарактеризував першого як «надію
на майбутнє Європи» і справжнього друга, але наголосив, що йому треба
більш обдумано розвивати і втілювати в життя «власні спонтанні нові ідеї
й зовнішньополітичні плани», наголошуючи, що він «дезорієнтований»
цим новим наративом5.
Він також розкритикував французького президента Еммануеля Макрона за те, що він обмовив НАТО «мертвим блоком» і відмовився відкривати переговори про членство в ЄС з Північною Македонією
та Албанією5. «Якщо ми хочемо ставитись до Макрона як до майбутнього лідера для всієї Європи в політичному сенсі, то для цього нам потрібен політик, який відчуває більшу відповідальність за ЄС в цілому, а не
лише за Францію», – сказав Туск5. На його глибоке переконання, французьке «ні», висловлене щодо євроінтеграційних перспектив двох західнобалканських держав може посприяти подальшій дестабілізації внутрішньополітичної ситуації цих країн. По-перше, Туск добре розуміє з
якими численними труднощами стикаються постсоціалістичні республіки, пов’язаними із трансформацією усіх сфер суспільного і політичного життя, проголосивши курс на інтеграцію до ЄС і НАТО, оскільки його
рідна Польща в свій час пройшла тривалий складний шлях реформ, покликаних наблизити її до європейських та євроатлантичних стандартів.
По-друге, цілком слушною є позиція польського дипломата на рахунок
того, що необхідно поважати об’ємну роботу македонського уряду та
міністрів, які пішли на величезні поступки із сусідньою Грецією щодо назви своєї країни, розраховуючи при цьому на те, що остання надалі не
5
Donald Tusk calls Russia Europe’s “strategic problem”. URL: https://emerging-europe.
com/news/donald-tusk-calls-russia-europes-strategic-problem/.
7
Rankin J. Donald Tusk. Brexit is one of most spectacular mistakes in EU history, says
Tusk. URL: https://www.theguardian.com/world/2019/dec/05/brexit-one-of-most-spectacularmistakes-in-eu-history-donald-tusk.
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перешкоджатиме євроінтеграційним прагненням македонського народу. «Я думаю, що просто стратегічно та політично було величезною помилкою сказати» ні «... після стількох зусиль та жертв, особливо з боку
Скоп’є» – наголосив Туск7.
Польський дипломат також не заперечував того, що він насправді пишається тим, що його колись бельгійська газета прозвала «маньяком», який переслідує Росію. Адже, як вже зазначалося вище, його термін
на посаді головування голови Європейської Ради розпочався незабаром після того, як ЄС погодив санкції проти Росії після анексії Криму та
вторгнення на схід України. «Якщо ми не зможемо захистити Україну від
російської агресії, це буде проблемою не лише для України, але і для Європи в цілому. Я сподівався, що Еммануель Макрон буде послідовним у
своєму відношенні щодо даної проблематики» – наголошував Д. Туск7.
Цікаво, що один з лідерів ЄНП М. Вебер поділяє погляди Д. Туска
щодо негативних наслідків Брекситу як для ЄС, так і стосовно самої Великої Британії. Крім того, ще до того як остання покинула Євросоюз, Вебер неодноразово підкреслював, що Британія не повинна володіти
виключним правом вето стосовно окремих питань, адже, за його словами “ЄС базується на все більш тісному союзові європейських народів. На
цьому чітко наголошується в установчих договорах. Питання про надання окремим країнам-членам можливості накладати вето на секторальні
аспекти не повинно бути навіть предметом переговорів. Ми не можемо
продати душу Європи… а це неодмінно станеться, якщо буде надано кожному національному парламентові право вето, в такому разі Європа перестане існувати”6.
Однак, Вебер займає більш жорстку позицію стосовно питання
імміграції, ніж його соратник по ЄНП Туск. Так ще на початку 2015 р. він
заявив, що тодішні намагання Великої Британії заморозити надання соціальних виплат іммігрантам були виправданими і повинні стати прикладом для інших країн-членів Євросоюзу6. Натомість Туск завжди закликав
до більш зваженого підходу, вважаючи, що оскільки громадянська війна
в Сирії набуває затяжного характеру в тому числі через заангажованість в
ній європейських країн, то Захід повинен взяти на себе відповідальність
за допомогу постраждалим біженцям та емігрантам. Більше того, проблема сирійських біженців повинна вирішуватися європейськими політиками і з чисто гуманних мотивів. Так, напевно, цілком виправданими є
міркування Туска про те, що самоусунення європейських країн від вирішення проблеми надання соціальної і матеріальної допомоги біженцям
як з Сирії, так і з Іраку, Афганістану та інших держав мусульманського Сходу може призвести до гуманітарної катастрофи на півдні Європи і посилення конфліктів між біженцями з одного боку, та поліцією і іншими правоохоронними органами Греції і Туреччини – з іншого.
Туск наполягає, що центри, відомі як «регіональні платформи висадки», не повинні бути зонами для висадки мігрантів, оскільки, вони можуть працювати неефективно. Він дотримується позиції, що деталі необхідно пропрацювати з агенціями ООН та країнами Північної Африки. «Ми
знаємо, які наші цілі, ми знаємо, з ким ми хочемо над цим працювати, і
EU reform: senior German politicians move to support David Cameron // The Guardian.
URL: https://www.theguardian.com/politics/2016/jan/05/eu-reform-senior-german-politicianssupport-david-cameron.
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знаємо, що нам потрібно поважати міжнародне право. Але ключовим
пріоритетом, з нашої точки зору, є порушення бізнес-моделі контрабандистів та запобігання трагічним загибелям людей»7.
Виходячи з вище зазначеного, логічними є заклики Д. Туска до
тісної співпраці Євросоюзу із урядами та правоохоронними органами
Греції і Туреччини щодо спільного цивілізованого вирішення проблеми
напливу біженців з Близького Сходу та їхнього розміщення в спеціальних таборах. Звичайно, в даних умовах турецький уряд і насамперед
особисто президент Реджеп Ердоган повинні відкинути шантаж як засіб тиску на європейських чиновників з метою вирішення даної складної
і фінансово затратної проблеми виключно на свою користь. Саме тому,
незважаючи на помітну критику колишнім президентом Європейської
Ради часто одноосібних дій турецького уряду щодо примусового повернення частини сирійських біженців на їхню Батьківщину, де все ще триває запекла громадянська війна, безперечно, існує необхідність заклику
до більш безпосереднього впливу на Анкару з метою перешкоджання її
політиці, яка веде до посилення соціальної напруженості в регіоні. Можливо, в даній ситуації навіть виправданим могло б стати запровадження
економічних і фінансових санкцій з боку ЄС стосовно окремих турецьких
високопосадовців.
Отже, в процесі дослідження європейської дипломатичної діяльності Д. Туска було з’ясовано, що теперішній лідер Європейської народної партії є однією з основних ключових політичних особистостей континентального значення. Незважаючи на приналежність до відносно
консервативного політичного табору ЄС, йому властива дипломатична
гнучкість та намагання досягти компромісу з різними політичними гравцями євроспільноти і домогтися порозуміння з лідерами неєвропейських країн. В нинішніх умовах, коли основний конкурент Туска за лідерство в ЄНП М. Вебер, зважаючи на свою одіозність не може об’єктивно
претендувати на міжнародну авторитетність, в польського дипломата
існують хороші перспективи закріпити свою популярність посередницькою діяльністю, в тому числі у відносинах Євросоюзу із третіми країнами.
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МОДЕЛЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ
Резюме. Стаття присвячена розкриттю сутності процесу реінтеграції окупованих та деокупованих територій, визначенню поточного
стану та специфіки конфлікту на Сході України. Проаналізовано її складові та інструменти реалізації, представлено та оцінено іноземні моделі
реінтеграції окупованих та деокупованих територій, встановлено ступінь
їхньої відповідності для України. Зроблено спробу віднайти найбільш
ефективну модель для реінтеграції Донбасу, яка би не лише сприяла
демілітаризації та відновленню державного контролю на цих територіях,
але і запобігала б появі сепаратистських рухів, стимулювала повернення та інтеграцію громадян в український інформаційний, культурний,
економічний та політичний простір. Наголошено, що українська модель
щодо відновлення територіальної цілісності та реінтеграції Донбасу, повинна бути заснована на ключових позиціях та компромісах, що мають
позитивний міжнародний досвід застосування, і щодо яких влада має суспільну підтримку, в поєднанні з сильним національним та міжнародним
правовим і військовим забезпеченням, мають більші шанси на встановлення єдиної позиції України та її міжнародних партнерів і позитивного результату врегулювання конфлікту з РФ. Відзначено, що проблемою
залишається відсутність серед громадян єдиної позиції щодо оптимального шляху відновлення територіальної цілісності України. Урахування
наявності такого запиту в усіх українських громадян та вищезазначених
спільних точок порозуміння формує найбільш оптимальні, за весь період
конфлікту, умови для створення комплексної державної політики з цього
питання. Саме тому, нагальною є потреба створення комплексної стратегії з відновлення територіальної цілісності та реінтеграції Донбасу. Вона
охопить необхідні впливи щодо всіх вимірів конфлікту, компроміси, які
мають суспільну підтримку, врахує поточні внутрішньополітичні на міжнародні особливості процесу, міжнародний досвід із відновлення миру
та реінтеграції та сформує єдиний державний підхід до вирішення цієї
проблеми.
Ключові слова: реінтеграція, окуповані території, деокуповані території, державна стратегія реінтеграції, модель реінтеграції.
Вступ
Військова агресія на території Донецької та Луганської областей,
з огляду на перспективу врегулювання та подолання його наслідків є
тривалою і затяжною. Гібридність зовнішнього втручання, інформаційна
агресія, міжнародні домовленості щодо цих територій, що виконуються
лише частково, чинник сепаратизму, зовнішньополітичні зобов’язання
України, неоднорідна громадська думка стосовно проблем Донбасу та
відсутність єдиної політичної позиції у цьому питанні – фактори, які нині
перешкоджають пошукам оптимальної моделі реінтеграції Донбасу.

108

Окрім цього, на часі вироблення комплексної державної стратегії, якої потребують не тільки непідконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей а й – деокуповані частини регіону. Українська модель реінтеграції Донбасу має сприяти не тільки демілітаризації та
відновленню державного контролю на цих територіях, а й запобігти виникненню сепаратистських рухів, стимулювати повернення та інтеграцію громадян в український інформаційний, культурний, економічний та
політичний простір.
Проблема реінтеграції Донбасу залишається відкритою для громадських і політичних дискусій, а процес формування та стратегії втілення оптимальної моделі реінтеграції, яка би враховувала міжнародний
досвід та специфіку військового конфлікту на Сході України, потребує ретельного науково-дослідного та експертного супроводу.
Саме тому при дослідженні означеної проблему, ми ставимо за
мету окреслити модель реінтеграції де окупованих земель на Донбасі.
Даній меті підпорядковуються наступні завдання:
- проаналізувати міжнародний досвід реінтеграції окупованих та
деокупованих територій,
- окреслити параметри найбільш ефективної моделі реінтеграції
Донбасу.
Методи. Використовуючи структурно-функціональний підхід, формулюємо поняття «реінтеграція», визначаємо її складові та інструменти
реалізації, представляємо та оцінюємо іноземні моделі реінтеграції окупованих та деокупованих територій і встановлюємо їхню відповідність
для України.
Досягненню означених цілей будуть сприяти: авторська оцінка
ефективності українського законодавства в сфері державної політики стосовно тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Використання критерію оцінки оптимальності системи Парето
дає змогу вийти з пропозицією оптимальної моделі подолання збройної
агресії на Сході України.
Отримані результати теоретичного аналізу та прикладних досліджень стали підґрунтям для пропозиції впровадження української моделі
реінтеграції окупованих та деокупованих територій.
Результати
За визначенням Міжнародної організації з міграції (МОМ), реінтеграція – це повторне включення людини в соціальну групу чи процес
(авт. – своєрідна повторна соціалізація). Наприклад, включення мігранта
в суспільство країни його походження або місця проживання. Отже, реінтеграція – це процес повернення громадян до соціального, культурного,
економічного та політичного життя країн їхнього походження10.
Відповідно, реінтеграція включає можливість стати самодостатнім,
мати доступ до соціальних мереж і контактів та психосоціальне здоров’я9.
Reintegration in the Transition from War to Peace. (1997). CDR Available at: www.
refworld.org/pdfid/3ae6b31f8.pdf.
10
Zakon Ukrainy «Pro osoblyvosti derzhavnoi polityky iz zabezpechennia derzhavnoho
suverenitetu Ukrainy na tymchasovo okupovanykh terytoriiakh u Donetskii ta Luhanskii
oblastiakh» [Legislation of Ukraine on “Peculiarities of state policy in providing state sovereignty
of Ukraine on the temporary occupied territories in Donetsk and Luhansk regions] (2018).
Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62638&pf35401=442529
[in Ukrainian].
9
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Для окремих осіб процес реінтеграції значно ускладнюється відсутністю
доступу до ресурсів, що дозволяють отримати дохід. Держава має враховувати випадки, коли найуразливіші мігранти через проблеми зі здоров’ям не можуть забезпечувати себе самостійно, запропонувати альтернативи для реалізації базових потреб репатріантів.
Більш глибоке трактування поняття «реінтеграція» міститься у документі, розробленому Центром документації та досліджень Управління
Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) – «Реінтеграція в перехідний період від війни до миру»8.
Мета цього документу – забезпечення політичного підґрунтя для
вирішення дилем щодо реінтеграції. З цією метою пропонується розробка спільних стратегічних програм проведення багатосторонніх заходів зі
сприяння сталому поверненню.
Розробка стратегії передбачає три основні етапи: аналіз політичного контексту, розробку умов реконструкції та примирення і формулювання спільних керівних принципів багатосторонньої діяльності. Щоб
усунути наявні недоліки у розумінні суті і значення реінтеграції, УВКБ
ООН пропонує провести аналіз причин виникнення загроз національній
безпеці, характеру конфлікту та механізмів регулювання і здатність держави до національного захисту і можливий вплив репатріації на процес
реконструкції та примирення5. Результати аналізу дозволять стратегії
визначатися з пріоритетними ключовими компонентами реінтеграції.
У документі також представлено дві групи вагомих складових
реінтеграції, що умовно поділяються на «відновлення» та «примирення».
Перше, – це задоволення негайних матеріальних потреб постраждалого від війни населення та осіб, які повернулися після зняття конфлікту;
розмінування та роззброєння; відновлення пошкодженої інфраструктури; розширення сфери соціальних послуг та надання якісної освіти; зміцнення/реформування політичних інститутів та адміністративних структур;
розширення виробництва та торгівлі.
І, примирення – моніторинг ситуації з дотримання прав людини;
сприяння встановленню справедливості у сфері політичних, соціальних
та економічних прав; запровадження правових механізмів покарання
за злочини, пов’язані з конфліктом; демілітаризація суспільства та реінтеграція військових; зміцнення/реформування системи цивільної поліції
та судової системи; зміцнення структур громадянського суспільства та
сприяння примиренню.
Найважливішим, за такого підходу, є досягнення консенсусу щодо
принципів, якими слід керуватись у цих діях.
У 2014 році ООН розробила «Оперативний посібник із комплексного роззброєння, демобілізації та реінтеграції (РДР)», де визначено
принципи та стандарти системи РДР. Згідно його змістового наповненDDR: briefing note for senior managers on the integrated disarmament, demobilization
and reintegration standards. (2005). Inter- Agency Working Group on Disarmament,
Demobilization and Reintegration. DDR: briefing note for senior managers on the integrated
disarmament, demobilization and reintegration standards Available at: http://unddr.org/
uploads/documents/SMN-FINAL.pdf.
8
Operational guide to the integrated disarmament, demobilization and reintegration
standards. (2014) UN DDR. DDR: briefing note for senior managers on the integrated
disarmament, demobilization and reintegration standards Available at: https://www.unddr.org/
uploads/documents/Operational%20Guide.pdf.
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ня, основою реінтеграції є соціальний та економічний процес, проте це
не виключає факту, що важливе значення при встановленні відносин
довіри серед громадян, зміцненні спільнот та сприянні примиренню і
зміцненню демократії має відновлення4.
Реінтеграція має супроводжуватися важливими політичними заходами, що сприятимуть зміцненню миру та реалізації цілей РДР. Серед
них – створення механізмів правосуддя перехідного періоду, реалізація
політики примирення, ефективна правозахисна стратегія, створення
нових політичних партій, зміна конституції, вибори, створення нової судової системи, сприяння належному врядуванню, реформування системи безпеки, забезпечення доступу до землі та кредитів, тощо. Саме тому
стратегія повинна носити комплексний характер і мати на меті відновлення миру та людського розвитку3.
Ефективність реінтеграції може бути досягнута лише завдяки розвитку місцевих громад та балансу між державною допомогою і самостійними громадянськими ініціативами. Окрім заходів по відновленню
та підвищенню якості соціальних послуг, інфраструктури та місцевої економіки, потрібно приділяти увагу сегментам проблеми, де саме спричинився конфлікт. Реінтеграція має призвести до зміцнення потенціалу
держави та громадянського суспільства в зоні конфлікту. Для формування ж ефективної стратегії з реінтеграції, необхідно проаналізувати та врахувати причини виникнення загроз національній безпеці, характер конфлікту та врегулювання, здатність держави до національного захисту та
можливий вплив репатріації на процес реконструкції та примирення.
Важливим етапом у виробленні комплексної стратегії реінтеграції
території є аналіз характеру військового протистояння, причин виникнення загроз національній безпеці та здатність держави до відновлення
національної безпеки.
Військова агресія на Донбасі має декілька унікальних рис, з якими слід рахуватися при оцінюванні іноземних моделей реінтеграції та
виробленні національної стратегії з реінтеграції окупованих та деокупованих територій. Зокрема, серед причин збройного протистояння на
Сході України такими є цивілізаційні та економічні фактори, а не етнічний чинник. Посиленню сепаратистського посприяло незадовільне соціально-економічне становище регіону, низький рівень політичної освіти
та культури місцевих мешканців, пасивність громадянського суспільства,
жорстка ієрархічна організація влади на місцях та російський інформаційний вплив1.
Крім того, лінія розмежування на Донбасі – це результат воєнних
дій, а не політичного чи етнічного розподілення. Військова агресія на
Сході України характеризується високим рівнем зовнішнього втручання.

Буняк, Ростислав (2016) Война в Хорватии: ликвидация сепаратистов за 84 часа и
сдача героев, Факты, Апрель, 18. Available at: https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20160418-1581913/.
3
Октисюк, Анатолий (2016). Последствия крымской «диверсии»: Украину ждут
четыре сценария развития событий. Апостроф. Available at: https://apostrophe.ua/article/
politics/2016-08-12/posledstviya-kryimskoy-diversii-ukrainu-jdut-chetyire-stsenariya-razvitiyasobyitiy/6735.
4
Філіпчук, В., Октисюк, А., Поворозник, В. і Ярошенко, Є. (2016). Моделі і ціна врегулювання конфлікту на Донбасі: міжнародний досвід та українські реалії. МЦПД. С. 4–10.
Available at: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/donetsk.pdf.
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Життєздатність, так званих, «ДНР/ЛНР» забезпечується шляхом фінансової, військової та політичної підтримки Росії, що поставляє війська та
озброєння через неконтрольовану ділянку кордону. Росія, заперечуючи
свій вплив, продовжує військове втручання та інші дії по дестабілізації
України, що не дає можливості останній розв’язати конфлікт на своїх умовах, оскільки ОРДЛО перебувають під фактичним політичним та військовим контролем Росії.
Прикладом компромісу заради збереження територіальної цілісності держави є Боснійська модель, заснована на федералізації. Нерідко
саме з Дейтонськими угодами, що сприяли завершенню трирічної війни
у Боснії та Герцеговині, порівнюють мінський процес, що пропонує врегулювання конфлікту на Донбасі завдяки створенню «особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Боснійська модель врегулювання спрямована радше на
інтерналізацію конфлікту, ніж ліквідацію конфліктного потенціалу6.
Та, Мінські угоди, на відміну від Дейтонських, не містять двох важливих елементів, що послаблює можливості України. Дейтонські угоди,
на відміну від Мінських, не передбачали амністію учасникам збройних
формувань, причетним до воєнних злочинів проти людяності, і, друге –
на територію БіГ було введено військовий контингент НАТО з підтримання миру, що згодом був замінений на сили EUFOR Althea під егідою ЄС.
Без відновлення контролю над державним кордоном і введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас, амністія бойовиків та
проведення виборів в ОРДЛО за українським законодавством, є значно
гіршими умовами врегулювання для України, ніж для БіГ за результатами Дейтонських угод7.
Загалом, серед переваг боснійської моделі є збереження територіальної цілісності в мережах довоєнних кордонів і заощадження ресурсів на воєнних діях, можливості для діалогу та примирення в рамках
єдиної держави і доступ до міжнародних кредитів, необхідних для відбудови постраждалих районів. Проте, з іншого боку, відсутність консенсусу
у прийнятті важливих державних рішень, зокрема зовнішньополітичних,
високий рівень втручання зовнішніх гравців у внутрішні процеси, загроза нових сепаратистських рухів та збереження конфліктного потенціалу –
значні перешкоди для національної безпеки та ефективного функціонування держави.
Ще одна модель, до якої часто звертаються українські експерти –
хорватська. Якщо боснійська модель апелює до мирних переговорів та
досягнення компромісу, то хорватська ґрунтується на односторонній дії
та силовій перевазі.
Сучасна ситуація в Україні та криза в Хорватії у 1990-х мають кілька
подібних рис. По-перше, обидві країни зіштовхнулися з самопроголошеними утвореннями, де локальна ідентичність слабо пов’язана з ідеями
хорватської та української державності, а також – із європейським цивілізаційним вектором. Так, більшість населення Сербської Країни прагнули
приєднатись до «Великої Сербії», а ОРДЛО – стати складовою «русского
мира». По-друге, урядам Хорватії та України були запропоновані плани
6
Ganguly, Rajat, Macduff, Ian (2003). Ethnic Conflict and Secessionism in Southeast
Asia : SAGE Causes, Dynamics, Solutions Publications Ltd, New York South and.
7
Laible, Janet. (2008). Separatism and Sovereignty in the New Europe: Party Politics and
the Meanings of Statehood in a Supranational Context. London : Palgrave Macmillan.
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мирного врегулювання, вироблені зовнішніми гравцями та спрямовані
на запобігання гарячої фази конфлікту більше, аніж на його врегулювання. При цьому, від Хорватії, як наразі від України, вимагали надати широку автономію для Сербської Країни, однак ці поступки не сприймалися
абсолютною більшістю мешканців цих країн.
Водночас існують суттєві відмінності, що ускладнюють імплементацію хорватської моделі в Україні: військово-політичний потенціал Сербії в 1990-х, що підтримувала Сербську Країну, не можна порівнювати із
воєнною силою Росії, що надає пряму та непряму військову допомогу
так званим ДНР/ЛНР; Сербія на той момент була масштабно залучена до
війни в сусідній БіГ, що займала значну частину її ресурсів. Росія ж одночасно залучена у війни на Донбасі та Сирії, проте її присутність у зонах
конфлікту забезпечується незначним військовим контингентом; сепаратистські утворення різняться географією конфлікту. Так, Сербська Країна
межувала з БіГ, а не з Сербією, що ініціювала конфлікт, в той час як так
звані ДНР/ЛНР контролюють понад 400 км українсько-російського кордону, через який постачається зброя та інші ресурси2.
Саме тому хорватську модель складно адаптувати до українських
реалій. Значні військові втрати, жертви серед цивільного населення,
масштабні руйнування, високий рівень зовнішньої інтервенції та поразки, політична, економічна дестабілізація і загроза міжнародної ізоляції є
ризиками впровадження хорватської моделі.
Ще одна модель вирішення конфлікту – пакистанська. Орієнтація
на таку модель зумовлена слабкою перспективою повернення територій
ОРДЛО силовим шляхом і суспільним небажанням їхньої реінтеграції
на умовах РФ. Пакистанська модель сформувалась як результат затяжних та кривавих конфліктів, коли держава усвідомила нездатність перемогти сили сепаратистів воєнними методами і прийшла до висновку,
що ресурси, витрачені на утримання нелояльної території, значно перевищують потенційні вигоди. Історія показує, що держави вдавалися до
пакистанської моделі, переважно, під тиском тривалих громадянських
воєн.
Пакистанська модель дійсно дозволяє позбавитись територіального анклаву, де проживає здебільшого нелояльне до центру населення,
позбавити нелояльну територію можливості впливати на внутрішню та
зовнішню політику держави і заощадити військові та фінансові ресурси.
Водночас вона провокує втрату прямого доступу до природних ресурсів, промислових об’єктів та інфраструктури на цих територіях, негативне ставлення як з боку суспільства, так і з боку міжнародної спільноти.
Окрім того, такі дії можуть спровокувати поширення сепаратизму в інших регіонах і викликати внутрішню дестабілізацію.
Найпривабливішим, хоч і найскладнішим варіантом довготривалого вирішення територіальної проблеми залишається німецька модель.
Вона передбачає повернення відмежованих територій, на довоєнних
умовах, шляхом мирних переговорів із залученням зовнішніх гравців.
Її привабливість полягає в тому, що повернення втрачених територій відбувається шляхом застосування не воєнної, а «м’якої» сили, що означає
2
Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». (2018). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62638
&pf35401=442529.
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визнання іншою стороною переваг політичної та економічної системи
ініціатора об’єднання.
Шанси на такий сценарій суттєво зростуть, якщо Україна протягом наступних років зможе побудувати ефективну політичну, економічну та правову модель держави. Успіх України на цьому шляху неодмінно
сприятиме збільшенню політичних та економічних контрастів між становищем контрольованих та неконтрольованих територій. Враховуючи нестійку ідентичність більшості мешканців ОРДЛО, реформування та
модернізація України може значно послабити проросійські погляди та
посилити проукраїнські настрої серед населення непідконтрольних територій, створивши тим самим запит на реінтеграцію по інший бік лінії
розмежування.
Однак, і за умов побудови ефективної держави, зберігається потреба в зміні позиції РФ, що фактично контролює бойовиків і управляє
військовими діями. Потрібно багато зусиль та часу, перш ніж Росія під
тиском міжнародних санкцій, економічних дисбалансів, соціальних протестів та напруження буде вимушена скоротити військовий бюджет,
створюючи військовий і політичний вакуум на території Донбасу, підконтрольній проросійським бойовикам.
Сильними сторонами німецької моделі є опора на «м’яку силу»,
замість військової, наявність згоди на об’єднання та орієнтованість на населення, яке має нестійку ідентичність. За такої моделі з’являється можливість вирішення територіальної проблеми на умовах переможця, зростання легітимності політичної еліти та державних інституцій, створення
сприятливих умов для примирення, миротворчості та збільшення впливу держави на міжнародній арені. Однак, за такої моделі залишається
значна залежність від позиції зовнішніх гравців і загроза появи нелояльних суспільно-політичних груп після об’єднання.
Збройний конфлікт на Донбасі має декілька унікальних рис, що не
дозволяють повністю адаптувати іноземні моделі реінтеграції. Так, наявний чинник сепаратизму в Україні, на відміну від інших держав, має
політичний характер, інспірований та підтримуваний іншою державою –
Російською Федерацією. Лінія розмежування не зумовлена етнічними,
релігійними чи ідеологічними чинниками, а є результатом військових
дій. Самопроголошені на українській території республіки, функціонують
за рахунок фінансової, військової та політичної підтримки РФ, що, в свою
чергу, заперечує своє втручання в конфлікт та дестабілізацію України.
Отже, в підсумку оцінки можливостей проаналізованих моделей
маємо наступне:
- боснійська модель, хоч і може призвести до збереження територіальної цілісності в межах довоєнних кордонів і заощадити ресурси,
не вирішує проблеми сепаратизму, підвищує ризик внутрішньої дестабілізації та обмеження прийняття важливих державних рішень, шляхом
інтеграції нелояльних угрупувань в український політичний простір;
- хорватська модель може призвести до значних військових втрат,
політичної та економічної дестабілізації та міжнародної ізоляції;
- пакистанська модель, що ґрунтується на відмові від територій,
неприйнятна через ризики для національної безпеки та економіки, поширення сепаратизму в інших регіонах і негативне сприйняття з боку
суспільства.
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- і, нарешті, німецька модель, хоча й має значну кількість переваг,
але потребує великого проміжку часу, зусиль (в нашому випадку – колосальних) щодо ефективного розвитку держави, єдиної політичної стратегії та змін в політиці держави агресора.
Проте, Україна потребує власної моделі, яка би враховувала національні особливості. Вироблення ж комплексної стратегії з реінтеграції
Донбасу, та громадян що проживають на цих територіях наразі є актуальним питанням для України.
Для вирішення даної проблеми 18 січня 2018 року було прийнято Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькі та Луганській областях».
Згідно Закону, цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є:
- звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та відновлення на цих територіях конституційного ладу;
- захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб;
- забезпечення незалежності, єдності та територіальної цілісності
України.
Щоб визначити можливу модель та шляхи реінтеграції Донбасу, які
підтримує саме суспільство та тренди у зміні громадської думки з цього
приводу, ми скористалися результатами Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.
У результаті порівняльного аналізу настроїв і думок щодо тем,
пов’язаних із конфліктом та військовою агресією на Сході України, та
шляхів його вирішення на підконтрольних Україні територіях Луганської
та Донецької областей та в інших регіонах України, було визначено цілу
низку спільних проблем, компромісне врегулювання яких створить можливості для вироблення єдиної державної політики щодо реінтеграції
Донбасу:
1. Близько половини громадян на підконтрольних територіях Донбасу та у інших регіонах України вважають, що для відновлення миру варто погоджуватись на компроміси, але не на всі (52 % та 36,9 % відповідно).
2. Виявилось, що частка прихильників ідеї більшої автономії Донбасу в складі України в інших її регіонах є значно більшою, ніж частка прихильників такої ідеї на підконтрольних територіях Луганської та Донецької областей (25 % проти 14 % відповідно).
3. Компромісом щодо торгівлі з окупованими територіями Донбасу може стати дозвіл на торгівлю критично важливими товарами харчування і товарами першої необхідності – таку ідею підтримують 47 % громадян України. Таке рішення зменшить частку мешканців Донбасу, які
вважають, що блокада погіршила умови життя для звичайних людей (наразі – таких більшість).
4. Найбільші можливості на нині мають заходи гуманітарної, освітньої та культурної політики, адже – 60 % українців підтримують спрощення доступу до навчання в українських освітніх закладах для мешканців
непідконтрольних територій; загалом 44 % українців доцільним вважають збереження гуманітарних відносин із цими територіями. Опитуван-
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ня на Донбасі, в свою чергу, демонструють високу затребуваність гуманітарних і культурних проектів та відповідної інформації.
У підсумку, спільною залишається проблема відсутності серед
громадян єдиної позиції щодо оптимального шляху відновлення територіальної цілісності України, що за умови врахування наявності такого
запиту серед усіх українських громадян та вищезазначених спільних точок порозуміння формує найбільш оптимальні, за весь період збройного протистояння, умови для створення комплексної державної політики з цього питання, що має бути підтримана якісним інформаційним та
політичним супроводом.
Для розв’язання конфліктної ситуації, що склалася на Сході України, пропонуємо розв’язки, які виявилися оптимальними (у результаті оцінювання згідно принципу оптимальності Парето) для всіх учасників досліджуваного конфлікту.
Учасники конфлікту на Сходу Україні:
1. S1 – Україна.
2. S2 – Російська Федерація.
3. S3 – Європейський Союз.
4. S4 – Самопроголошені Республіки, так звані, ЛНР та ДНР.
Можливі стратегії учасників:
X11 – Загальна мобілізація та початок активних бойових дій за повернення територій;
X12 – Введення міжнародної миротворчої місії ООН та реалізація
безпекових положень мінських домовленостей.
X13 – Надання особливого статусу Донбасу, амністія бойовиків та
проведення виборів на Донбасі.
X14 – Замороження конфлікту.
X21 – Пряме військове вторгнення до України.
Х22 – Реалізація Мінських домовленостей;
Х23 – Легітимізація терористів через виборчий процес із метою дестабілізації та федералізації України;
Х31 – Посилення санкцій проти Російської Федерації;
Х32 – Зняття санкцій з РФ;
Х33 – Надання військової допомоги Україні;
Х41 – Участь та забезпечення виборів на цих територіях;
Х42 – Ескалація конфлікту заради незалежності;
За даними про учасників та їхніми стратегіями побудовано (табл. 1),
з урахуванням оцінки вагомості кожної стратегії за шкалою від 1 до 5,
(де 1 – це мінімальний виграш, а 5 – максимальний виграш) та ваги кожного учасника (шкала – від 0 до 1). βi – ваговий коефіцієнт, що описує вплив
конкретного учасника на розвиток досліджуваної конфліктної ситуації.
Експертне оцінювання стратегій учасників конфлікту

Таблиця 1

S1 – Україна

S2 – РФ

S3 – ЄС

S4 – ЛНР і ДНР

X11

3

3

1

4

X12

5

3

5

1

X13

1

4

5

5
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X14

2

3

4

4

X21

1

3

1

4

X22

5

3

5

2

X23

2

5

3

5

X31

5

1

3

2

X32

1

5

3

5

X33

5

1

3

1

X41

3

4

3

4

X42

1

3

1

3

βi

0,3

0,3

0,2

0,2

Тепер побудуємо таблицю реалізації можливих стратегій кожного
учасника, з урахуванням ваги кожного (Додаток А).
Підрахуємо мінімально гарантований результат для кожного з
учасників:
(S1) α1 = 5*0,30+1*0,30+1*0,20+ 1*0,20 = 2,2;
(S2) α2 = 5*0,30+ 3*0,30+1*0,20+3*0,20 = 3,2;
(S3) α3 = 3*0,20 +1*0,30+1*0,30+1*0,20 = 1,4;
(S4) α4 = 4*0,20 +1*0,30+2*0,30+1*0,20 = 1,9.
Як висновок, можна констатувати, що серед множини раціональних рішень, оптимальної розв’язки досліджуваної конфліктної ситуації не
виявлено. Для вирішення конфліктної ситуації необхідно вводити посередників, додаткові стратегії учасників або проводити роботу щодо переоцінки учасниками власних стратегій та стратегій інших учасників.
Відповідно до принципу оптимальності Парето жодна з загальних
стратегій, що озвучуються сторонами конфлікту, не може призвести до
оптимального вирішення конфлікту.
Отже, наявність єдиної державної стратегії з вирішення конфлікту
на Сході України та реінтеграції цих територій, що охоплюватиме компроміси, з якими погоджуються українські громадяни; ключові рішення
стосовно не тільки військового, а й політичного, економічного та інформаційного виміру конфлікту; міжнародний досвід реінтеграції територій,
необхідна на сучасному етапі і може забезпечити таку необхідність для
врегулювання конфлікту на Сході України та подолання його наслідків.
Існує нагальна потреба створення комплексної стратегії з відновлення
територіальної цілісності та реінтеграції Донбасу, що охоплюватиме необхідні дії щодо всіх вимірів конфлікту, компроміси, що мають суспільну
підтримку, врахує поточні внутрішньополітичні на міжнародні особливості процесу, міжнародний досвід із відновлення миру та реінтеграції та
сформує єдиний державний підхід до вирішення цієї проблеми.
Висновки
Збройний конфлікт на Донбасі має декілька унікальних рис, які не
дозволяють адаптувати повністю іноземні моделі реінтеграції. Так, наявний чинник сепаратизму в Україні, на відміну від інших держав, має
політичний характер, інспірований та підтримуваний іншою державою –
Російською Федерацією. Лінія розмежування – не зумовлена етнічними,
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релігійними чи ідеологічними чинниками, а є результатом військових
дій. Самопроголошені на українській території республіки, функціонують
за рахунок фінансової, військової та політичної підтримки РФ, що, в свою
чергу, заперечує своє втручання в конфлікт та дестабілізацію України.
Проблемою залишається і відсутність серед громадян єдиної позиції щодо оптимального шляху відновлення територіальної цілісності
України, що з урахуванням наявності такого запиту в усіх українських
громадян та вищезазначених спільних точок порозуміння формує найбільш оптимальні, за весь період конфлікту, умови для створення комплексної державної політики з цього питання.
Згідно принципу оптимальності Парето жодна з загальних стратегій, що озвучуються сторонами конфлікту не може призвести до оптимального вирішення конфлікту. Результати дослідження ще раз підтвердили необхідність переоцінки наявних стратегій, їх більш комплексного
опрацювання та доповнення.
Українська модель щодо відновлення територіальної цілісності та
реінтеграції Донбасу, заснована на ключових позиціях та компромісах,
що мають позитивний міжнародний досвід застосування, і щодо яких
влада має суспільну підтримку, в поєднанні з сильним національним та
міжнародним правовим і військовим забезпеченням, мають більші шанси на встановлення єдиної позиції України та її міжнародних партнерів і
позитивного результату врегулювання конфлікту з РФ.
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REINTEGRATION MODEL OF OCCUPIED DONBASS TERRITORIES
IN THE CONTEXT OF WORLD PRACTICE
Summary. The article gives the insight into the process of
reintegration of occupied and deoccupied territories, determines the
current state and specific nature of the conflict in the east of Ukraine. The
research analyses its components and instruments of realization, presents
and estimates foreign models of reintegration for occupied and deoccupied
territories, pointing the most appropriate one in terms of the situation in
Ukraine. There was made an attempt to find out the most effective model
for reintegration of Donbass region, which could not only stimulate the
demilitarization and restoration of state control on these very territories,
but also prevent the separatists’ movements, stimulate comeback and
integration into the Ukrainian informational, cultural, economic and political
space. The article shows that Ukrainian model for the renovation of territorial
integrity and reintegration of Donbass, has to be provided on the key
positions and compromises, which have positive international experience
of implementation and are the ones, which are supported by the state on
the social level, together with the strong national and international legal
and military assistance, which means that there should be great chances
for the establishment of the single position of Ukraine and its international
partners, and positive results for the regulation of conflict with Russia. It is
also provided that the absence of single position among the citizens about
the optimal way for renovation of territorial integrity and reintegration of
Donbass remains to be the problem. Taking into the account the presence
of such a demand among all the Ukrainians and, all the mentioned above,
common points of view will create the most optimal conditions, which are
needed for establishment of complex state policy on this topic. Thus, there
is urgent need for complex strategy to renovate territorial integrity and
reintegration of Donbass. It will cover all the important influences of other
sides of conflict, compromises, which have the public support. It will also
take into account current domestic political and international peculiarities of
process, international experience in maintaining peace and reintegration, as
well as, creates single state approach to the settlement of this problem.
Keywords: reintegration, occupied territories, deoccupied territories,
reintegration state strategy, reintegration model.
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НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ – СУЧАСНИЙ ГЕОПОЛІТИЧНИЙ
ПРОЕКТ І ЙОГО ВПЛИВ НА СВІТОВИЙ ПОРЯДОК
Постановка і актуальність проблеми.
Переломним перioдoм у прoцесi фoрмування сучасних китайських
зoвнiшньoпoлiтичних кoнцепцiй став період 1980-х – пoчатку 1990-х рoкiв.
У Китаї був узятий курс на «мирне пiднесення» на oснoвi спiльнoгo рoзвитку з iншими державами. З’явився iнтерес в тoму, щoб забезпечити
кiлька десятилiть рoбoти в мирнiй oбстанoвцi, а такoж гарантувати не
втягнення Китаю у мiжнарoднi кoнфлiкти. Пiсля закiнчення «хoлoднoї війни» з’явилoся усвiдoмлення тoгo, щo нi вiйськoвi альянси, нi пoлiтична
система бiльше не є запoрукoю миру i безпеки. Кoнцепцiя нoвoї безпеки КНР, як заявив китайський лідер Цзян Цземiнь у виступi на XVI з’їздi
Кoмпартiї Китаю в листoпадi 2002 р., будується на oснoвi взаємнoї дoвiри,
взаємнoї вигoди, рiвнoправнoстi i кooрдинацiї дiй мiж країнами1. Цю кoнцепцiю мoжна назвати керiвним принципoм нацioнальнoї стратегiї i найважливiшим кoмпoнентoм сучасної зoвнiшньoї пoлiтики Китаю. У ній
прoглядається тенденцiя до пoдальшoгo зменшення рoлi та впливу традицiйних принципiв «великoї держави, щo рoзвивається» i пoсилення
глoбальних елементiв «великoї держави». Офіційний Пекін прагне кoнсoлiдувати дружнi вiднoсини з сусiднiми країнами i найкращим чинoм
викoристoвувати наявнi зараз стратегiчнi мoжливoстi. Важливе місце
відводитися геоекономічним чинникам, зокрема практичній реалізації
ініціативи «Один пояс – один шлях» як сучасної китайської візії Великого
Шовкового шляху.
Великий Шовковий шлях, як найдавніший сухопутний транспортний маршрут був створений понад 2000 років тому. Назва цього шляху
саме «шовковий» була введена німецьким географом бароном Фердинандом фон Ріхтгофеном у 1877 році на честь делікатної тканини, яку
виробляли лише в Китаї, а в західну наукову літературу цей термін остаточно увійшов з 1960-х років. Через Шовковий шлях проходив експорт
паперу, пороху, порцеляни та спецій на Захід, а вовняні килимки та ковдри, золото, срібло та скло перевозили на Схід.
Щорічно Китаєм експортується велика кількість товарів, зокрема до держав Європи. Трансфер товарів займає від 15 до 40 днів. Такий
термін тягне за собою значні транспортні та фінансові витрати, що зу1
Цзян Цзэминь. Дoклад на XVI Всекитайскoм съезде Кoммунистическoй партии
Китая 8 нoября 2002 гoда). Пекин : Жэньминь чубаньшэ, 2002. 56 с.
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мовлює меншу конкурентоспроможність китайських товарів на європейському ринку. Це стало поштовхом для удосконалення торговельних
шляхів між Сходом та Заходом.
Наукова новизна і завдання дослідження.
У 2013 році Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном
було запропоновано проект Нового шовкового шляху, також відомого
як «Один пояс, один шлях», або «Ініціатива: Пояс і дорога». Це величезний проект, який має на меті об’єднати Китай із Заходом. Він має важливе значення як для самого Китаю так і для Європейського союзу й для
низки інших азіатських країн. Проект «Один пояс – один шлях» охоплює
близько 60 держав, 65 % населення світу та 75 % енергетичних ресурсів
всього світу.
Масштабна модернізація всієї виробничо-економічної інфраструктури країн центральноазіатського регіону і безпрецедентне збільшення
робочих місць, стане потужним фактором розгортання трудової міграції
ззовні всередину регіону, прискорить всередині регіональну економічну інтеграцію цих країн. Модернізація всіх сфер діяльності в центральноазіатському регіоні, сприятиме зростанню ВВП цих країн, що підвищить
добробут населення.
Однак, не всі країни підтримують цей проект, серед них: Японія та
США. Зв’язки між Японією та Китаєм напружені через вплив їхньої історичної ворожнечі один з одним з приводу територіальних суперечок у
Східно-Китайському морі. Розвиток економіки Південної та Центральної
Азії – це давня мета США. Адміністрація Обами часто згадувала про необхідність переходу афганської економіки за межі іноземної допомоги, і
у 2014 році тодішній заступник державного секретаря Вільям Бернс зобов'язав США повернути Центральну та Південну Азію «до їхньої історичної ролі як життєво важливого центру глобальної торгівлі». Адміністрація США витратила мільярди доларів на дороги та енергетичні проекти
в Афганістані та використала свої дипломатичні сили, щоб допомогти
створити нові рамки регіональної співпраці для сприяння економічним
зв'язкам Центральної Азії. Деякі аналітики закликали США поглибити
свої зв'язки з азіатськими партнерами, як це намагалася зробити адміністрація Обами з Транстихоокеанським партнерством (ТЕС), однак адміністрація Трампа відхилила цю угоду.
Таким чином, проект «один пояс – один шлях» ускладнить реалізацію США своїх планів щодо посилення свого становища у Центральній
Азії2. Реалізація такого масштабного проекту як Новий шовковий шлях
потребує великих фінансових і людських зусиль. Санкції проти Росії, пандемія Covid-19 уповільнюють та становлять перешкоди у втіленні в життя
та налагодження товарообігу через Новий шовковий шлях.
Мета роботи. Дослідити та проаналізувати проект «Один пояс –
один шлях», виокремити основні напрямки, сучасний стан реалізації
проекту та його вплив на світовий порядок.
Стан наукової розробки проблеми. Реалії, можливості, перспективи економічного, геополітичного, соціального характеру, які пропонує
проект «Один пояс – один шлях», його вплив на сучасну систему міжнаChatzky Andrew, McBride James. «China’s Massive Belt and Road Initiative», Council
on Foreign Relations. URL: https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-roadinitiative (дата звернення: 20.03.2021).
2
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родних відносини привертають увагу не лише китайських, але й західних
науковців, а також представників наукових кіл країн Євразії, в тому числі
українських, польських, російських3. Водночас низка аспектів, зокрема і
пов’язаних з геополітичними наслідками змін у зв’язку з реалізацією такого масштабного проекту та впливом на це нових глобальних викликів,
обумовлюють звернення до зазначеної теми.
Виклад розв’язання поставленого завдання.
7 вересня 2013 року голова КНР Сі Цзіньпін під час свого візиту до
Казахстану висунув ідею створення сухопутних мереж між Китаєм через Центральну Азію до Європи для посилення торгово-економічної співпраці між цими регіонами. Ця ідея дістала назву «економічний шлях».
Цього ж року, цю ідею було доповнено ініціативою розвивати економічні
зв’язки Заходу і Сходу через море, яку також називають Морським шовковим шляхом ХХІ століття. Саме поєднання цих двох ідей в одну концепцію іменують – Один пояс, один шлях. Таким чином, Новий шовковий
шлях утворює зв'язок між Азією, Європою й Африкою.
Окремо, слід зазначити, що у липні 2017 року, на офіційній зустрічі
Росія та Китайська Народна Республіка обговорювали можливість запровадження ще одного морського маршруту – Арктичний шовковий
шлях4.
Ідея проекту висувалася на різних рівнях російсько-китайських
відносин з 2014 року. Але зараз сторони відчули практичні кроки його
реалізації. Китай пропонує кілька ініціатив щодо розвитку річкових
водних шляхів. Один з них - Волга-Янцзи. Цей проект дозволить піднятися з півдня на північ, використовуючи великі річки, і дістатися Північного Льодовитого океану. Для цього Китай готовий інвестувати у створення
річково-морського вантажного транспорту. Цей шлях, Китай розглядає
як частину ініціативи «пояс і шлях».
До цього ж, через Арктику є три потенційні шляхи: північно-східний прохід навколо Євразії, північно-західний прохід навколо Північної
Америки та центральний арктичний океанський шлях. Для Китаю вони
представляють коротшу та дешевшу альтернативу поточним судноплав3
Мирзаев Р. Геополитика нового Шелкового пути. Москва: Институт актуальных
международных проблем Дипломатической академии МИД России; Издательство «Известия», 2004. 304 с.; Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania / pod red. J. MarszałekKawa, 2008. 300 s.; Meredith R. Chiny I Indie. Supermocarstwa XXI wieku. Warszawa: Media Lazar
NADIR, 2009. 352 s.; Кулсариева А. Т., Султанова М. Э., Шайгозова Ж. Н. Великий Шелковый
путь и тенгрианство в стратегиях культурной политики современного Казахстана // Nowa
Polityka Wschodnia. 2017. № 4(15). S. 96–112; Тавровский Ю.В. Новый Шелковый путь. Главный
проект XXI века. М: ЭКСМО, 2017. 368 с.; Шатрова К. І. Аналіз проекту КНР «Новий Шовковий
шлях» та місце України в ньому // Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 22. С. 20–25;
Zhaloba I. The New Silk Road and Ukraine: A Meeting Halfway // Culture – History – Globalization.
2017. Nr. 22. P. 259–266; Лай Линчжи. «Мягкая сила» Китая в реализации инициативы «Один
пояс – один путь»: медийный дискурс // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика.
2018. № 1. С. 106–109; Baniya S., Rocha N., Ruta M. Trade Effects of the New Silk Road: A Gravity
Analysis. Washington, D. C.: World Bank Group, 2019. 42 p.; China's New Silk Road An Emerging
World Order / Edited By Carmen Amado Mendes. New York: Routledge, 2019. 196 p.; Гловацька С. М. Проектний потенціал ініціативи «Один пояс, Один шлях» // Проектний та логістичний менеджмент: нові завдання на базі двох методологій. 2020. № 3. С. 100–112; Лексютина Я. В. Китайская инициатива «Пояс и путь» // Вестник Санкт-Петерб. ун-та. Междунар
отнош. 2020. № 13 (1). С. 4–19.
4
Chinaʼs «Arctic Silk Road». The Maritime Executive. URL: https://www.maritimeexecutive.com/editorials/china-s-arctic-silk-road (дата звернення: 20.03.2021).
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ним маршрутам. Танення морського льоду також робить більш можливим доступ до великих запасів нафти і газу в Арктиці. З трьох арктичних
маршрутів найшвидше тане лід уздовж північно-східного проходу, що
йде уздовж узбережжя Росії. Але, поки що, маршрут «Льодового шовкового шляху» знаходиться в розробці.
Станом на початок 2021 року 140 країн приєдналися до Ініціативи
«Пояс і шлях», підписавши з Китаєм Меморандум про взаєморозуміння.
Ці країни знаходяться по різних куточкам світу, серед них: 40 країн знаходяться в Африці на південь від Сахари, 34 країни – в Європі та Центральній Азії, 25 країн перебувають у Східній Азії та Тихому океані, 17 країн – на
Близькому Сході та у Північній Африці, 18 країн знаходяться в Латинській
Америці та Карибському басейні і ще 6 країн – у Південно-Східній Азії.
Однак, щодо семи держав поки що немає офіційної інформації: Австрія,
Бенін, Коморські Острови, Конго, Домініка, Нігер та Російська Федерація.
Китайський учений, керівник Стратегічного дослідницького центру «Один пояс – один шлях» Академії наук КНР професор Лю Вейдун
дав визначення ініціативи як культурної метафори, яка визначає два проекти з експансивними географічними можливостями на суші та на морі
для активізації глобальних економічних обмінів та взаємодій5.
Ефективність цього проекту полягає в тому, що це не один маршрут, а ціла мережа з безлічі взаємозалежних трансєвразійських коридорів, зокрема:
1. Новий Євразійський сухопутний міст – залізничне сполучення до
Європи через Казахстан, Росію, Білорусь та Польщу.
2. Економічний коридор Китай-Монголія-Росія.
3. Китай, Центральна Азія, Західно-Азійський економічний коридор – з’єднує Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан, Іран та
Туреччину.
4. Економічний коридор в Індокитаї, який проходить через В'єтнам, Таїланд, Камбоджу, Мʼянму та Малайзію.
5. Китайсько-Пакистанський економічний коридор.
6. Економічний коридор Бангладеш–Китай–Індія–Мʼянми.
Ініціатива «Один пояс – один шлях» базується на п’яти пріоритетних напрямках:
• Координація політики (сприяння міжурядовому співробітництву
та налагодження механізму комунікації/співробітництву між державами).
• Покращення інфраструктури між державами (координація у
сфері управлінні стандартами будівельної мережі оскільки проект вимагає побудови такої інфраструктури, як гавані, мости, наземні транспортні
канали тощо. Обмін знаннями та нові сектори, такі як інформаційні технології, біотехнології, нові енергетичні технології та новий матеріал).
• Безперешкодна торгівля (очікується, що збільшення обсягу торгівлі призведе до збільшення світового реального доходу на 0,7–2,9 відсотка. Найбільший приріст очікується для країн економічних коридорів,
реальний приріст доходів становитиме від 1,2 до 3,4 відсотка. Транспортні проекти в межах ініціативи «пояс і шлях» можуть допомогти вивести
7,6 мільйона людей із крайньої бідності (ті, хто заробляє менш як 1,90 до-

5
Кіктенко В. О. «Семантика і прагматика концепту ініціатива «Один пояс, один
шлях» // Китаєзнавчі дослідження. 2018. Вип. 1. С. 58–68.
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ларів на день), і 32 мільйони людей із середньої бідності (ті, хто заробляє
менше ніж 3,20 доларів на день).
• Фінансова інтеграція (координація та співпраця у грошово-кредитній політиці, створення фінансових установ).
• Міжлюдські зв’язки (культурний, науковий обмін знаннями та діалог, співпраця із ЗМІ).
Але, хоча загальний економічний вплив буде позитивним, прибуток розподілятиметься нерівномірно. У Киргизькій Республіці, Пакистані
та Таїланді реальний приріст доходу може бути вище 8 відсотків. Але для
Азербайджану, Монголії та Таджикистану високі витрати на інфраструктуру можуть перевищити обсяг прибутки, за відсутності інших реформ.
Деякі західні аналітики вважають проект «один пояс – один шлях»
подібним до плану Маршала (кінець 1940-х рр.). Обидві проекти мають як
геополітичний так і геоекономічний інтереси, допомагають «слабкішим»
країнам розвиватися, підвищувати добробут населення та, власне, покращити «позицію» країни – ініціатора проекту. Але, все ж таки мається
принципова різниця між ним.
По-перше, різниця у тривалості проектів: план Маршала був розрахований з самого початку на чотирирічну допомогу Європі, в той час
як «Один пояс – один шлях» є довготривалим.
По-друге, проект «Один пояс – один шлях» фінансується спеціально сформованими фондами та шляхом вкладів різних держав з метою
отримати надалі прибуток від функціонування цього проекту, а план
Маршала був інвестиціями США для допомоги європейським державам
після Другої світової війни.
Виходячи з вищевикладеного, можна дійти висновку, про те, що
план Маршала та проект «Один пояс – один шлях» дійсно мають деякі
схожі риси, однак, способи реалізації та результат, який планується отримати є все ж таки різними.
Щодо фінансування проекту «Один пояс – один шлях», то Китаєм
вже було проінвестовано:
- більше ніж третини вартості (23,7 мільярда доларів) атомної електростанції "Hinkley Point C", яка знаходиться на березі графства Сомерсет,
що на південному-заході Англії;
- більшу частину 4 мільярдної вартості транснаціональної електрифікованої залізниці, що простягається більше ніж на 460 миль в районі Африканського Рогу – від Джибуті до Аддис-Абеби, столиці Ефіопії;
- вклади у глибоководний порт у Гвадарі на узбережжі Аравійського моря, який буде з’єднаний з новими дорогами та залізницею до Сіньцзян-Уйгурського автономного району, що у західному регіоні Китаю.
Таким чином планується створити найкоротший шлях для торгівлі з Європою. Порт – частина 46 мільярдного фінансування, виділеного Китаєм
на будівництво Китайсько-Пакістанського економічного коридору;
- 6 мільярдів доларів у будівництво залізниці довжиною у 260 миль
з північного Лаосу до столиці В'єтнаму. Гірська місцевість потребувала
спорудження мостів і тунелів, які займали більш як 60 % шляху. Конструкцію ускладнювала потреба знешкоджувати міни, які залишились після
американських бомбардувань часів В'єтнамської війни.
Фінансування інфраструктурних цілей проекту «Один пояс – один
шлях» відбувається за допомогою, зокрема, Банку розвитку Китаю, Промислово-комерційного банку Китаю (ICDC), Китайського будівельного
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банку, Азіатського банку інфраструктурних інвестицій (AIIB), Фонду Шовкового шляху, Нового інвестиційного банку (NDB) тощо. Велику роль для
фінансування проекту «один шлях – один шлях» відіграє саме Фонд шовкового шляху, яким було проінвестовано у три великі проекти. Одним з
них була гідроелектростанція в Пакистані, що є стратегічно важливою
об’єктом на Новому шовковому шляху.
Створення «Великого шовкового шляху» є надзвичайно важливим для нашої країни. Цілком ймовірно, що близько 2400 років тому територія нашої країни входила в систему стародавнього Великого Шовкового Шляху6. У 2020 році на Миколаївщині (південь України) під час
проведення розкопок стародавнього скіфського кургану було відкрито поховання молодої дівчини, а біля неї знайдено люстерко загорнуте
в рештки тканини. За попередніми результатами досліджень – це шовк
або батист. Даний матеріал, найвірогідніше був завезений на територію
скіфів з Китаю. Тому, попередньо можна припустити, що в 4-3 ст. до н.е.
територія України входила в систему Великого Шовкового Шляху.
Після зміни вектору зовнішньої політики Росії (агресивна політика
та втручання в внутрішні справи багатьох країн) відбулись масштабні зміни в еволюції проекту. У 2015 році у Стамбулі транспортними компаніями
багатьох країн (Китаю, Казахстану, Грузії, Азербайджану і Туреччини) було
підписано угоду про перевезення вантажів з КНР до Європи через Транскаспійську магістраль, тобто минаючи російську територію.
Згодом до проекту приєдналась Україна. На початку 2015 року
Китайська сторона заявила про своє бажання інвестувати в українську економіку в рамках ініціативи шовкового шляху. За період 2016 року
було відправлено два демонстраційних потяги по маршруту цього шляху. У 2016 році ПАТ «Укрзалізниця» заявила, що масштабність курсування потягу буде залежати від рентабельності послуги. На теперішній час
вивчається потенційний вантажопотік який може бути зорієнтований на
транспортування у складі контейнерного потягу, також розглядається
питання створення регулярного сервісу.
У політичному аспекті розвиток співпраці України з Китаєм – це
можливість стримування та врівноваження американського та російського впливу. Крім того, залучення в Україну великого китайського капіталу зменшить ризики ескалації військових дій на території України та
підвищить геостратегічну цінність України для Китаю. Цей маршрут був
презентований Міністерством інфраструктури України як альтернативний шлях доставлення вантажів із Заходу на Схід в обхід території РФ.
Тривалість маршруту не повинна була перевищувати 12 днів. Однак, погані погодні умови уповільнили процес доставлення на 4 доби.
Зауважимо ,що труднощі становлять не тільки погодні умови,
а також і пандемія COVID-19 у світі7. З метою запобігання поширенню
COVID-19, багато країн були вимушені закрити свої кордони, що призвело до зменшення торгівлі та збільшення транспортних витрат. Іноземне енергетичне кредитування Китаю також впало до найнижчого рів6
Миколаївщина входила у Великий шовковий шлях ще 2,4 тисячі років тому – археолог. URL: веб-сайт https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3163946-mikolaivsina-vhodilau-velikij-sovkovij-slah-se-24-tisaci-rokiv-tomu-arheolog.html (дата звернення: 21.04.2021).
7
Черниш Н. Й. Соціологічні аспекти вивчення взаємозв’язків між глобалізацією та
пандемією COVID-19 // Український соціум. 2020. № 4 (75). С. 9–16.
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ня з 2008 року після того, як пандемія сильно завадила укладенню угод
у країнах, що розвиваються, згідно з даними Глобальної бази фінансів
енергетичного фінансування Бостонського університету, який зазначив, що фінансування іноземних енергопроектів скоротилося на 43 %:
4,6 млрд дол. у 2020 р.8.
Пандемія ще раз підкреслила на скільки важливим є залізничний
транспорт. Міжнародні повітряні сполучення та морські перевезення
були в більшості скасовані, в той час, як рух товарів через залізниці зростав дедалі більше. Логістичні компанії повідомляють, що клієнтська база
серед вантажовідправників через Новий шовковий залізничний шлях
розширилася9. Вони бачать висхідні можливості і планують вдосконалити планування та встановити нові сполучення з метою зробити залізничні послуги ще кращими. Основними причинами підвищеного інтересу
є коротший та надійніший час транзитного перевезення залізничного
транспорту у порівнянні з морським транспортом, а також конкурентоспроможна ціна на транспорт, якщо подорожувати до / з внутрішніх районів Китаю.
Як і всі інфраструктурні проекти, «Один пояс – один шлях» має багато недоліків і ризиків. Ці ризики можуть посилитися через обмежену прозорість та відкритість ініціативи та слабкі економічні основи та управління
кількома країнами-учасницями. Голова Міжнародного валютного фонду
Крістін Лагард у Пекіні у квітні 2019 року застерігала, що «великі проекти у
рамках «Поясу і шляху» можуть призвести до проблемного збільшення заборгованості». Серед 43 країн, що беруть участь у проекті, 12 – вже стикаються з підвищеним рівнем боргу. У Казахстані масові акції протесту проти будівництва китайських заводів охопили країну в 2019 році.
Ще однією великою проблемою при реалізації цього проекту є
корупція. Близько 170 посадових осіб державних підприємств Китаю,
що брали участь у проекту «Один пояс – один шлях» були притягнуті до
кримінальної відповідальності з 2013 року.
Окрім цього, існують багато негативних наслідків для навколишнього середовища: розливи нафти, хімічних речовин в межах морських
магістралей «Одного поясу – одного шляху»; викиди парникових газів;
викиди забруднювальних речовин в атмосферу; забруднення землі та
виникнення шкідливих відходів. На сьогодні в зоні ризику знаходиться
понад 1 739 важливих районів перебування птахів і 200 екорегіонів. Підтримувані Китаєм гідроенергетичні проекти вздовж річки Меконг змінюють потоку річки та блокують міграцію риби, що призводить до втрати засобів до існування людей для яких річка є єдиним способом виживання.
Існують і серйозні соціальні ризики, зокрема приплив працівників,
пов’язаний з інфраструктурним проектом, може створити небезпеку поширення гендерного насильства, венеричних захворювань та соціальної
напруги.

Стандіш Рід. «Як коронавірус вплинув на плани Китаю щодо побудови нового
«шовкового шляху». Радіо свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/china-new-era-beltand-road-amid-pandemic/31155590.html (дата звернення: 20.03.2021).
9
«Новый шелковый путь»: В Киеве представили концепт высокоскоростной железнодорожной магистрали Китай – Украина – Европа. URL: https://itc.ua/news/novyiyshelkovyiy-put-v-kieve-predstavili-kontsept-vyisokoskorostnoy-zheleznodorozhnoy-magistralikitay-ukraina-evropa/ (дата звернення: 21.04.2021).
8
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Висновки.
«Один пояс – один шлях» – грандіозний креативний і відкритий
проект, який має на меті об’єднати країни Заходу і Сходу. Зрозуміло, що
КНР одна із найзацікавленіших країн у реалізації цього проекту, Це пов’язано з наступним:
1) інвестування в закордонну інфраструктуру може стати більш релевантним використанням валютних резервів КНР ніж інвестиції в низько відсоткові облігації уряду США;
2) розв’язання економічних проблем – безробіття (праця китайців за кордоном на вітчизняний бізнес), стимулювання експорту – розвиток нових ринків (товарів та технологій) для китайського виробника,
підтримка вітчизняних компаній по виробництву сталі, цементу, високошвидкісних потягів;
3) збільшення політичного капіталу Китаю (вкладаючи кошти в
іншу країну китайський уряд збільшує свій вплив);
4) надання поштовху відсталим прикордонним регіонам як Сіньцзян – внаслідок співробітництва із сусідніми країнами;
5) отримання доступу до ресурсів країн-учасників ініціативи.
Однак від реалізації проекту «Один пояс – один шлях» у тій чи іншій мірі виграють усі учасники цієї ініціативи. Водночас, у разі практичного втілення в життя проекту КНР має всі можливості зміцнити свої геополітичні та геоекономічні позиції в реаліях сучасного світопорядку та
його подальшої еволюції.
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COVID-19 ЯК ІМПУЛЬС ДЛЯ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МЕГАТРЕНДУ
ДО ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТОПОРЯДКУ
Постановка і актуальність проблеми.
Трансформації і системні зміни європейського і світового рівня
на рубежі 1980-1990-х років кардинальним чином позначилися на глобалізації міжнародних відносин. Розпад Радянського Союзу і світової комуністичної системи означав завершення Холодної війни і біполярного
світу. Політика відкритості Росії і Китаю та включення їх у загальносвітові
економічні, політичні, суспільні процеси разом із утворенням інтеграційного ядра в Європі (Європейський Союз), євразійському просторі (ЄвроАзЕС), Америці (НАФТА), Азії (АТЕС), Африці (ОАЄ) означали остаточний
перехід до глобалізації міжнародних відносин. Інформаційна революція,
прихід епохи Інтернету спричинилися не лише до віртуалізації простору,
але й до розмиття міждержавних кордонів. Врешті, глобалізація, інтеграція, транснаціоналізація, віртуалізація міжнародних відносин посилили
вплив недержавних акторів на світову політику. Держави як міжнародні
гравці у нових постбіполярних реаліях використовують у якості важливих засобів впливу не просто силу і дипломатію, а, у першу чергу, інструменти м’якої чи навіть розумної сили, цифрової дипломатії та, в окремих
випадках, і гібридної війни.
Наведені вище аргументи дозволяють зробити висновок про перехід сучасних міжнародних відносин не просто у нову системну, але
й світопорядкову якість. Це означає, що остаточно завершилася Ялтинсько-Потсдамська біполярна епоха Холодної війни. На зміну їй спершу
прийшла однополюсна постбіполярна система, яка в результаті «піднесення інших» уже з початку ХХІ ст. еволюціонує у бік багатополюсної або
комплексної системи міжнародних відносин. Водночас світопорядкові
зміни набагато глибші й означають не просто модернізацію державоцентричного Вестфальського світопорядку, який склався ще в середині
XVII ст., а його руйнацію. Глобалізація міжнародних відносин, розмиття
традиційних державних кордонів, створення потужних над/міждержавних інтеграційних просторів, піднесення ролі нетрадиційних (недержавних) міжнародних акторів, віртуалізація та діджиталізація дипломатії і
навіть простору військових дій і переведення міждержавного та міжнародного силового протистояння у кіберпростір, парамілітаризація і парадипломатизація міжнародних відносин сутнісно видозмінили не тільки їх, але й увесь сучасний світопорядок. З огляду на вказані зміни можна
констатувати, що вони є свідченням постання і реального існування в сучасних умовах глобального Поствестфальського світопорядку.
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Новизна і наукове завдання дослідження.
Наукове вивчення і осмислення у відповідних парадигмальних реаліях Поствестфальської міжнародної епохи можна розглядати як певний світоглядний виклик для дослідників історії і теорії міжнародних відносин. У цьому контексті хочемо привернути увагу, на прикладі впливу
пандемії COVID-19 як на всю глобальну систему міжнародних відносин,
так і її глокальні елементи або виміри, до можливості фундаментальних
змін в облаштуванні сучасного світопорядку й необхідності їх врахування коротко- (1–3 роки), середньо- (5–7 років) і довготривалій (10–15 і більше років) перспективі. Від початку 2020 року і до сьогодні опубліковано
низку наукових праць, аналітичних матеріалів, інтерв’ю із знаковими особистостями сучасності, присвячених змінам, викликаними COVID-191–4, 7.
Звертаємо увагу на слова знаного американського політичного філософа Френсіса Фукуями: «Майбутні історики відслідковуватимуть порівняно великі наслідки поточної пандемії коронавірусу; але виклик – постаратись усвідомити, якими будуть ці наслідки, вже зараз»5. Чи не вперше
за три десятиліття існування відносин Поствестфальської доби, світ і
Україна як ровесниця сучасного світопорядку зіткнулися з небаченою
загрозою глобального масштабу, проти якої людство ще не виробило механізмів і способів протидії. З огляду на це пандемія COVID-19, як і будь-яке нове явище, має стати однією з суспільнозначимих тем для комплексного наукового дослідження. Тому варто звернути увагу на ряд моментів,
які, на нашу думку, є фундаментальними для подальшого розвитку світового співтовариства. Звідси, основне завдання дослідження полягає у
вивченні впливу сучасних викликів – на прикладі пандемії COVID-19 – на
глобальні, регіональні, національні життєві простори та їх видозміну на
функціональному і контактному рівнях.
Виклад розв’язання поставленого завдання.
Сьогодні практично не викликає заперечення факт перетворення локального в глобальне, тобто взаємозв’язку глобалізації, яка сприяла стрімкому поширенню коронавірусу, і пандемії COVID-194. Вона стала
своєрідною точкою неповернення, як колись Перша і Друга світові війни,
поділивши наше життя на «до» і «після» цього випробування. Звісно, причини, політична ситуація, самі міжнародні відносини в цих обставинах
суттєво відрізняються. Війна – активні насильницькі дії, радикальні зміни, розпад імперій, формування нової політичної карти світу. COVID-19 –
завмирання всіх процесів і водночас – швидка, неочікувана трансформація соціально-економічного та громадсько-політичного життя, з новим
темпом, новими правилами, і, що ще не повністю усвідомлюється нами –
1
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новими цінностями. В цьому контексті звертаємо увагу на точку зору відомого американського соціолога, дослідниці процесів урбанізації та
глобалізації Сасії Саскен: «Упродовж століть ми здійснювали величезні
міграції, щоб уникнути негативних умов і знайти кращі світи. Сьогоднішня присутність коронавірусу здається такою, ніби у нас немає місця, куди
можна втекти. І ми не можемо врятуватися. Єдиний варіант – залишатися в приміщеннях, оточених великими стінами та вікнами, які ми можемо
закрити. І все-таки це тимчасовий стан, хоча і повторюваний. Більшість із
нас, людей, яких вірус тією чи іншою мірою зачепив, вижили... Той факт,
що більшість із нас пережили, має значення... Нам потрібно захищати себе…, нам потрібно попередити або допомогти тим, хто перебуває у
групі ризику і не знає цього»6.
Ще рік тому нам в Україні видавалося, що найбільш актуальними
проблемами сьогодення є питання війни та миру, енергозабезпечення,
формування нової архітектури міжнародних відносин у контексті російсько-української війни та посилення деструктивної активності Російської Федерації, зростання ролі Китаю у міжнародних відносинах, зокрема,
його фінансової спроможності й економічних потуг тощо. Нині питання
безпеки зберегло свою пріоритетність, але набуло суттєво іншого звучання. Безпекова парадигма вибудовується від індивіда до колективу.
І тут надзвичайно важливими є ментальні зрушення, які відбуваються
сьогодні в усіх суспільствах, незалежно від політичного режиму.
Перш за все, пандемія COVID-19 призвела до особливої чи надзвичайної ситуації в системі охорони здоров’я з огляду на її виключну
вагу для захисту, збереження і продовження існування найбільшої цінності – людини і її життя. Водночас, пандемія COVID-19 спричинилася до
кардинальних зрушень у системі міжнародних відносин і тісного взаємопереплетення та розуміння світопорядкових і ціннісних контекстів
у трикутнику особисте – національне – глобальне, тобто: громадянин –
держава – світ. Мова йде, перш за все, про глибинну сутність взаємовідносин між державами та людьми у контексті сучасних глобалізаційних
процесів. З одного боку, глобалізований світ шукає спільний вихід із
кризової ситуації, що складає небезпеку фактично для всього людства.
І у цьому ключову роль, попри дедалі зростаючий рівень недовіри до
них, відіграють такі організації, як ВООЗ, ООН. З іншого боку, національні уряди змушені були приймати рішення щодо питань безпеки власних
громадян у ситуації, коли державні кордони стають швидше формальними лініями на карті. За дуже короткий час були відновлені кордони
між країнами ЄС, закрито авіасполучення, встановлено ряд обмежень
щодо подорожей і не тільки. Очевидно, що результативність і виправданість подібних заходів можна буде проаналізувати лише через певний
чаС. Однак такі рішення призвели до невидимих, але відчутних змін у
свідомості та сприйнятті світової спільноти у першу чергу на індивідуальному рівні.
Природною психологічною реакцією більшості людей на загрози пандемії став страх. Страх невідомості, оскільки достовірної інформації щодо природи та можливостей протидії COVID-19 було зовсім неба-
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гато. Окрім того, це почуття посилювалося руйнівними діями окремих
політичних акторів, зокрема Російською Федерацією, яка, у першу чергу, через ботів та тролів у соціальних мережах намагалася скористатись
цієї розгубленістю і панікою, вплинути на санкційну політику, а також на
позиції урядів окремих держав щодо будівництва Північного потоку-2.
Не зважаючи на те, що британські спецслужби одними із перших викрили діяльність РФ у даному напрямку, вона не припинилася, лише набула
інших форм. У тому числі, поширення ідей в рамках «теорії змови» щодо
«зменшення кількості населення до золотого мільярду», призначення
винуватців у поширенні вірусу, провокування недовіри щодо так званих
алгоритмів лікування тощо. Серед цільових аудиторій даної діяльності –
країни пострадянського простору, у тому числі, й українське суспільство,
частина якого все ще залишається переконаною, що вірус – то вигадка
Біла Гейтса або світових політиків…
Перехід у бізнесі, навчанні, спілкуванні людей від офлайну до онлайну став лакмусовим папірцем рівня готовності до катаклізмів і випробувань на міцність в усіх сферах нашої життєдіяльності. Мусимо визнати:
ми виявилися неготовими до віртуалізації свого життя. І мова тут йде не
стільки про технічну сторону, скільки про психологічну готовність до роботи в інших умовах. Особливо яскраво це проявилося у сфері освіти.
Не зважаючи на психологічний тип викладача, учня, студента, онлайн –
формат, який вимагає принципово іншого підходу до організації освітнього процесу, комунікації, усвідомлення невидимого, але постійного
контролю за своїми діями у поєднанні з природнім прагненням «заховатися за аватаркою», характерним для багатьох учасників освітнього процесу, незалежно від статусу.
Однією з проблем, породженою пандемією, на нашу думку, стала
необхідність гармонізації свого робочого та приватного образу життя.
Переважну більшість свого активного часу людина проводить на роботі,
де прагне виглядати, діяти якнайкраще. Пандемія COVID-19 виявила неготовність перебування нон-стоп вдома 24 години на добу, адже це – закритий простір з обмеженим спілкуванням та відповідним інтер’єром.
Тому поширення непевності, дезорієнтації, депресивних станів є неминучим в сучасних умовах. І це – лише верхівка айсбергу проблем, породжених новим коронавірусом. Переконані, що психологічні наслідки пандемії стануть темою не одного дослідження і вони справді потребують
глибокого вивчення. Адже без цього важко уявити успішну протидію розвитку таких станів і подолання їх наслідків.
Зміни на індивідуальному та колективному рівні стали поштовхом
до змін політичних. Наприклад, карантинні зони як основа нового регіонального поділу в Україні потребують окремих досліджень саме у контексті політичних процесів та їх наслідків, зокрема, щодо підготовки і
проведення місцевих виборів.
«Завдяки» пандемії саме поняття – безпека – набуло іншого змісту і
вимірів у нашій свідомості. Це, в першу чергу, здоров’я як цінність окремої людини, нації, світового співтовариства, від якого залежать усі інші
сфери життєдіяльності. І хоча в ряді випадків наголоси в публічному та
й приватному обговоренні пандемії ставляться по різному, COVID-19 вже
став точкою відліку нової ери світового розвитку. Ери гуманізму, яка, попри усю позірну техногенність нашого сучасного життя, уже наступила.
І вона вимагає змін від кожного з нас. І найперше – у повазі до себе та
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іншого. Адже саме наша поведінка є причиною та наслідком усіх тих проблем, з якими ми зіштовхуємося практично щодня.
Вважаємо за доречне звернутися до думки вже згадуваного нами
Ф. Фукуями, яка, безумовно, заслуговує на пильну увагу з огляду на глибину і стратегічність політико-філософського й економічного мислення її автора. 30 вересня 2020 р. в інтерв’ю в рамках Visa Cashless Forum
2020 про нову реальність і наслідки пандемії він, зокрема, зазначив:
«Так як вплив економічної кризи і кризи охорони здоров’я буде дуже
серйозним, країни будуть змушені кооперуватися між собою, оскільки
пандемія показала, що уряди повинні реагувати на виклики дуже швидко, а системи охорони здоров’я – бути підготовленими до будь-яких криз.
Тому, можливий позитивний ефект коронакризи – держава стане краще
виконувати свої функції і надавати громадянам більш якісні послуги»7.
І сьогодні ми бачимо активізацію подібної взаємодії у рамках вакцинації
населення, зокрема.
Від самого початку поширення вірусу COVID-19 і до сьогодні продукується чимало недостовірної інформації, метою якої є вплив на стабільність регіональних політичних систем, а також системи міжнародних відносин через емоційний стан індивіда. Аналіз основних тенденцій
розвитку ситуації за останній рік засвідчує активне використання алгоритмів постправди і постпам’яті для відновлення / формування / закріплення старих / нових стереотипів взаємного сприйняття. Перманентне
апелювання до емоційного стану, до внутрішніх страхів, особливо щодо
індивідуальної та колективної безпеки стало стрижнем новітніх форм інформаційної війни. Від початку пандемії активно поширювалася дезінформація щодо походження коронавірусу, шляхів його поширення, заходів профілактики тощо. Окрім цього, спостерігаємо цілеспрямовану
діяльність з формування атмосфери страху та паніки серед широких мас,
причому у кожному конкретному регіоні беруться до уваги певні кейси та особливості менталітету. «Ідеться, – як влучно зазначив професор
Університету Париж ІІ (Університету Пантеон Ассас) Філіп де Лара, – про
так звані фейк-ньюс – про теорії змов, про високий рівень недовіри до
всіх адміністративних структур та до медіа в усіх демократичних країнах,
про посилання на альтернативні факти»8. І хоча Всесвітня організація
охорони здоров’я виробила низку рекомендацій щодо захисту психічного стану людей, значна частина населення перебуває у стані фрустрації і
потребує особливої допомоги.
На сучасному етапі активно задіюються різноманітні форми інформаційного впливу на суспільства, у тому числі, фейкова інформація,
педалювання однієї теми, нав’язування старих і творення нових міфологем, стереотипізація інформації, замовчування правди (інформації),
«правда» фальшивого свідка, створення паралельної реальності / паралельного світу. В цілому сучасна система міжнародних відносин певною
мірою нині живе у парадигмі: інформаційна атака – інформаційна (спец)
операція – інформаційна війна, де систематичний вплив на суспільну свідомість чиниться як внутрішніми, так і зовнішніми політичними акторами.
7
Интервью Френсиса Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и
последствиях пандемии. URL: https://project.liga.net/projects/visa-fukuyama/.
8
Де Лара Ф. Дезінформація і пропаґанда за доби постправди // Соціологія: теорія,
методи, маркетинг, 2018. № 4. С. 65–72.
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Висновки. Глобалізація як визначальний тренд сучасної доби і
водночас вагомий чинник Поствестфальських міжнародних відносин не
відступила перед коронавірусною пандемією, як може здатися на перший погляд, а радше набула нової якості. Транснаціональні відносини
на основі глибокого проникнення через формальні державні кордони
продовжують не лише створювати поле для розвитку як глобальної, так
і національних економік, але й розбудовувати геоекономічний простір
впливів значимих міжнародних акторів сучасності. Часткова ситуативна коронавірусна фрагментація загалом не порушила основ глобалізаційного мегатренду. У світлі оцінки подальших перспектив глобалізації доречно вести мову про вплив ситуації з пандемією на прискорення
процесу становлення поліцентричного світопорядку із збереження
анархічності й асиметричності в міжнародних відносинах. У цих умовах перевагу отримуватимуть ті держави і регіональні центри сили, які
ефективніше реагуватимуть на сучасні виклики і загрози, однією з яких і
є пандемія COVID-19, що на перших порах створила обмеження і ризики
для глобалізації. Держави з компетентним управлінським апаратом, урядом, якому громадяни висловлюють довіру, та ефективними лідерами
не лише мінімізували збитки, яких зазнали їх суспільства та економіки в
умовах пандемії, а й на перспективу отримають від цього додаткові дивіденди і переваги.
Водночас не можна заперечувати очевидного факту взаємодії
між глобалізацією та COVID-19, що вповні вписується в розуміння цього
як окремого кейсу глокалізації в сучасних умовах. Важливим аспектом
на всіх рівнях – від локального до глобального – в сучасному світі залишається безпековий. Місце традиційних міждержавних конфліктів поступово займають внутрішні та локальні міжнародні конфлікти, причому серед перших переважають так звані конфлікти ідентичності – національні,
етнічні, релігійні. Небезпека таких конфліктів обумовлюється вразливістю сучасних суспільств і нерозвиненістю методів протидії таким загрозам. Найбільшою мірою це стосується поліетнічних країн, так званих
слабких держав, у яких рівень недовіри суспільних груп одна до одної є
високим. Якщо біполярна міжнародна система стримувала такі конфлікти шляхом нав’язування глобального конфлікту – Холодної війни; то Поствестфальська система сприяє виникненню та поширенню численних
нових форм конфліктів, що несуть у собі основні загрози безпеці держави, суспільства і громадянина. Тут, знову ж таки, на перший план виходитимуть ті міжнародні актори, які зможуть створити найдієвіші системи
національної та міжнародної протидії відповідним загрозам.
Заслуговує на увагу вплив ситуації пандемії і викликаних нею обмежень на центри урбанізаційних процесів, насамперед на міста-мегаполіси і глобальні міста. Вони ще активніше, ніж раніше, прагнуть
зосередити в своїх руках все більше управлінських, комунікаційних, інфраструктурних й інших визначальних в сучасних умовах суспільного
розвитку функцій. Фактично це означає при збереженні формально-юридичного правового статусу приналежності міст до тих чи інших національних держав фіксацію принципово нової ситуації: «унезалежнення»
чи «автономізації» потужних урбанізаційних центрів. Такий тренд до ґенези свого роду Магдебурзького права Поствестфальської доби, що почав складатися під впливом глобалізації й інтеграції, отримав додатковий імпульс для остаточної викристалізації у вигляді нової ролі великих
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центральних міст національного, регіонального і глобального значення в
умовах протидії пандемії COVID-19.
Урешті, вважаємо, що в умовах комплексної протистояння загрозам з боку пандемії COVID-19 з-поміж актуальних засобів протидії
маніпулюванню суспільної свідомості, окрім традиційних, є інформаційна просвіта (від найменших до найстарших), яка сформує базу усвідомленого споживання інформації та інформаційної гігієни серед широких
прошарків суспільства. Це особливо важливо з огляду на вибухоподібний розвиток віртуальної та змішаної реальності (Mixed Reality), формування віртуальних ідентичностей, а також мережевої людини (Homo
retis) і мережевого гібридного багатовимірного Інтернет-суспільства.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
ДЛЯ КРАЇН СВІТУ
Постановка проблеми та актуальність теми дослідження. Процеси трудової міграції робочої сили притаманні всім країнам світу. Для
окремих країн – таких як Таджикістан, Киргизстан, Непал, Молдова, Лесото, Гаїті, Гамбія та ін. країн, що мають хронічний брак робочих місць на
внутрішньому ринку, саме перекази трудових мігрантів забезпечують
добробут домашніх господарств, стають основним джерелом формування внутрішнього попиту домашніх господарств для малого та середнього бізнесу на внутрішньому ринку та обумовлюють позитивну динаміку
ВНП цих країн світу. Внаслідок стрімких процесів структурної перебудови суспільного виробництва, проблематика трудової міграції набуває все
більшого значення для України. Слід відзначити, що процеси трудової
міграції у світі не розвиваються хаотично, а перебувають під жорстким
регулюючим впливом міжнародних організацій, які визначають умови,
стандарти та принципи нормативного, правового, організаційно-управлінського та адміністративного регулювання світового ринку праці та
процесів трудової міграції. До таких організацій належать: Міжнародна
організація праці (МОП); Комісія ООН по народонаселенню; Організація
ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО); Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ); Міжнародна організація з міграції (МОМ); Система постійного нагляду за міграцією (CONEMI); Міжнародний комітет з
питань міграції (СІМЕ) та ін. Саме міжнародні організації визначають правила руху та міжнародного контролю за рухом трудових потоків, які мають певні соціально-економічні наслідки як для країн «донорів», так і для
країн «реципієнтів» світових потоків трудової міграції. Дослідження таких
наслідків становить вагоме теоретичне та практичне значення для багатьох країн світу, у т. ч. – для України, а також – для системи міжнародних
економічних відносин в цілому, що обумовлює актуальність даної роботи.
Вагомий внесок у дослідження процесів та соціально-економічних
наслідків трудової міграції у світовому господарстві здійснили україніські вчені: А. Філіпенко, Е. Лібанова, О. Малиновська1 та ін. Серед іноземних
вчених, на особливу увагу привертають дослідження процесів трудової
міграції у працях Дж. Борджіас2, У. Джансен, Р. Селікатес3, А. Золберг4,
Е. Мейерс5 та ін.
1
Малиновська О. А. Мігранти, міграція та Українська держава : аналіз управління
зовнішніми міграціями: Монографія / О. А. Малиновська. К. : Вид-во НАДУ, 2014. 236 с.
2
Borjas G. Economic Research on the Determinants of Immigration: Lessons for the
European Union. World Bank Technical Paper, 2014. 438 р.
3
Jansen, Y., Celikates, R., de Bloois, J. The Irregularization of Migration in Contemporary
Europe. Detention, Deportation, Drowning. London – New York, Rowman & Littlefield, 2015.
638 р.
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Положення наукової новизни та наукові здобутки дослідження.
Визначено, що для країн-донорів робочої сили позитивні наслідки трудової міграції проявляються виключно на короткостроковому часовому
періоді, а саме: знижується безробіття та навантаження претендентів на
вільні робочі місця на внутрішньому ринку; збільшуються валютні надходження до країни. На довгостроковому часовому періоді для країн-донорів
трудових мігрантів переважають негативні наслідки, головними з яких є:
незворотня трудова міграція, виїзд економічно-активного населення
та молоді на постійне проживання до інших країн; зростання темпів постаріння населення, негативна динаміка внутрішнього сукупного попиту,
що, відповідно, зменшує кількість малого та середнього бізнесу, уповільнює темпи економічного зростання в країнах-донорах робочої сили.
Завдання та мета дослідження полягає у визначенні соціально-економічних наслідків трудової міграції для країн-донорів та для
країн-реципієнтів робочої сили з урахуванням впливу коротко- та довгострокового часового періоду на розвиток процесів трудової міграції у
світовому господарстві.
Викладення основних положень теми. Головні тренди розвитку світового ринку праці у першій половині ХХІ ст. формуються під впливом технологічних змін та структурних реформ, що відбуваються у світовому господарстві, тісно пов’язані з циклічністю розвитку національної
та світової економіки, залежать від рівня оплати праці та інших соціально-економічних факторів, а також – від впливу державного та міжнародного регулювання процесів трудової міграції. Ситуація на ринку праці
формується під впливом «попиту – пропозиції» на робочу силу, а отже –
є багатовекторним процесом.
На свiтовому ринку працi, наприкінці ХХ – на початку ХХI ст. спостерігалося економічне піднесення, внаслідок чого сформувалися наступні великі «центри тяжіння» трудових мігрантів: США та Канада;
країни Захiдної та Пiвнiчної Європи; нафтовидобувнi країни Близького
Сходу; країни Латинської Америки. Поряд з цим, виникли й «малі центри» тяжіння трудових мiгрантів – такі як країни Пiвденної та Центральної Африки і країни Пiвденно-Схiдної Азiї, що завжди формували попит
на дешеву, але кваліфіковану робочу силу.
Північноамериканський та Європейський ринок праці (до пандемії COVID-19) традиційно залишалися стабільними та демонстрували позитивну динаміку попиту на робочу силу, були привабливими за
рівнем оплати праці для трудових мігрантів з країн, що розвиваються
(у т. ч. з країн колишнього постсоціалістичного простору). Такі тенденції
(за виключенням періоду світової фінансово-економічної кризи 2008–
2009 рр.) були притаманні всім розвинутим країнам світу і діяли до початку пандемії COVID-19. Так, з 1 січня 2019 р. Польща та Німеччина спростили умови для офіційного працевлаштування трудових мігрантів з
країн – членів Східного партнерства ЄС, у т.ч. – і для трудових мігрантів з
України, що свідчило про стабільно зростаючий попит на робочу силу.
4
Zolberg A. The Matters of State: Theоrithing immigration policy / A. Zolberg // The
Handbook of International Migration / Ed by C. Hirschman, P. Kasinitz, J. DeWind. New York,
2016. P. 71–93.
5
Meyers E. Theories of international migration policies – a comparative analysis /
E. Meyers // International migration review. 2017. Vol. 34. №. 4. P. 46–52.
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Економічне зростання у США (впродовж 2017–2019 рр.), навпаки,
супроводжувалося тенденцією жорсткого захисту національного ринку робочих місць від трудових мігрантів, що посилювалося «неопротекціоністськими» заходами введення адміністративних бар’єрів для захисту внутрішнього ринку від імпорту та введенням жорстких обмежень
для трудових мігрантів. Це логічно призвело до зростання зайнятості та
скороченням показників безробіття у США. Але такі заходи йдуть у розріз із ринковими принципами вільного руху робочої сили, порушують
права трудових мігрантів, що межує з дискримінацією на національному
ринку праці. З 2021 р. ситуація у США змінилася, а ринок праці стає «відкритим» для легальної трудової міграції з інших країн світу. Найбільш
динамічно серед регіональних ринків праці до пандемії COVID-19 розвивався Азійсько-Тихоокеанський ринок праці (КНР, країни Азії, так звані
«азійські тигри»). Так, за 2000–2019 рр. динаміка зростання показників зайнятості на Азійському ринку була стабільно-позитивною, що проявилося у збільшенні кількості нових робочих місць у 2019 р. (+ 63 %), порівняно
з кількістю робочих місць станом на 2000 р.6.
Свiтовий ринок працi є динамічним явищем. Як правило, потоки
трудової мiграцiї iдуть вiд країн, що розвиваються до розвинутих країн
свiту, що обумовлено вищим рівнем оплати праці, вищими соцільними
гарантіями працюючого населення. Трудова мiграцiя вирiшує проблему
постарiння населення для країн-реципiєнтiв, проблему дефiциту робочої
сили у секторi непрестижних та низькооплачуваних професiй, від яких
відмовляється місцеве населення. Натомiсть, серед трудових мігрантів є
й прошарок квалiфiкованих працівників (до 15 %), що характеризує «вiдтік
мiзкiв» з країн-донорів робочої сили.
Потоки трудових мiгрантiв у світі (на кiнець 2017 р.), становили понад 387 млн осiб, що дорівнювало 4,3 % від загальної кількості населення
Землі. За період 1990–2017 р., кiлькiсть трудових мiгрантiв у свiтi збільшилась на 76 %. У світових масштабах, найбiльшi групи трудових мiгрантiв –
це вихiдцi з країн Азiї та Латинської Америки, що працюють за межами
своїх країн. Головним мотивом до трудової міграції залишається вищий
рівень оплати праці в країні-реципієнті. Так, станом на 01.01.2019 р. мінімальна заробітна плата у Німеччині становила 1560 євро; у Польщі –
2250 злотих (еквівалент 519 євро); Чехія – 13350 крон (513 євро)7.
Трудова міграція є важливою складовою функціонування світового ринку праці. Процеси трудової міграції у ХХІ ст. (після завершення пандемії COVID-19) будуть активізуватися, а кількість трудових
мігрантів – зростатиме. Серед причин таких прогнозів – постаріння населення розвинутих країн світу (у т. ч. ЄС), що вимагає залучення економічно-активного населення та молоді у фертильному віці. Натомість,
для країн-донорів трудових мігрантів, факторами, які «виштовхують» трудових мігрантів залишатимуться: низький рівень оплати праці, низький
рівень соціальних гарантій та нестабільність соціально-економічного та
політичного розвитку країн-донорів трудових мігрантів. Трудова міграція
має різновиди: сезонна, вимушена, «кліматична», «маятникова», «освіт6
Офіційний сайт Міжнародної організації праці (International Labour Organization,
ILO) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org.
7
Офіційний сайт Євростату [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.
eu/eurostat.
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ня», легальна та нелегальна, транскордонна, «циклічна» трудова міграція,
«відтік мізків» а також – «біженці» внаслідок настання природних, військових, продовольчих та ін. катаклізмів в країнах еміграції.
Процеси інтеграції робочої сили України до світового ринку праці, починаючи з 2015 р., відбувається інтенсивними темпами. За експертними оцінками, на кінець 2019 р. на світовому ринку праці працювало
6,5–7 мільйонів трудових мігрантів з України. Трудова міграція з України обумовлена низкою факторів: структурною перебудовою сільського
господарства та його переорієнтацією на високоточне аграрне виробництво, що не потребує великої кількості фізичної праці; втратою традиційних ринків збуту готової промислової продукції та орієнтації українського виробництва на експорт сировини, напівфабрикатів та аграрного
сировинного експорту (зерно, кукурудза, рапс, соя). Факторами, що
«виштовхують» робочу силу з України є: низький рівень оплати праці;
скорочення робочих місць на внутрішньому ринку країни. Для українських заробітчан найбільш популярними країнами для трудової міграції
(з 2015 р.) стали Польща, Португалія, Іспанія, Канада та США. Після 2014 р.
потік українських трудових мігрантів до РФ скоротився, а до країн Східної
та Західної Європи (насамперед – до Польщі) зріс утричі7. За період 2015–
2017 рр., українські трудові мігранти в країнах ЄС працювали, переважно: у сфері будівництва – 39 %; у приватних домогосподарствах, надаючи
приватні домашні послуги – 16 %; у сільському, лісовому та рибному господарстві – 14 %; у промисловості – 11 %; у торгівлі та у сфері авторемонту – 9 %; у сфері транспорту, складського господарства та доставки – 5 %;
у сфері готельного бізнесу та ресторанної діяльності – 4 % від загальної
кількості українців, що працювали за кордоном у означений період7, 8.
Структура зайнятості українських трудових мігрантів у Польщі, за підсумками 2020 р. є наступною: 59,8 % – зайнято у сфері виробництва; 10,8 % –
у сфері послуг, що надаються домашнім господарствам; 8,5 % – у будівництві; 5,5 % – у сільському господарстві; 5,4 % – у логістиці та складському
господарстві; 4,8 % – у секторі ремонтних робіт та послуг; 0,8 % – у сфері
торгівлі; 0,8 % – у сфері комунальних послуг та ін.7.
Серед українських трудових мігрантів вагомою є питома вага молоді (віком від 18 до 30 років), яка виїжджає до країн ЄС та до інших країн
світу на навчання, а потім, отримавши освіту, переважно залишається
працювати в тих же країнах. Такий тип трудової міграції є для країн-донорів найбільш небезпечним, оскільки еміграція молоді у довгостроковому часовому періоді має вкрай негативні наслідки – від «втечі мізків»
(адже молодь отримує гарну освіту, що робить її конкурентоспроможною
на світовому ринку) і до негативних демографічних наслідків, у т. ч. – постаріння населення в країні-донорі молодих мігрантів.
В цілому, слід виокремити як позитивні, так і негативні соціально-економічні наслідки для країн-донорів та країн-реципієнтів трудових
мігрантів на світовому ринку праці.
У короткостроковому часовому періоді для країн-донорів трудових
мігрантів серед позитивних соціально-економічних наслідків слід від7
Офіційний сайт Євростату [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.
eu/eurostat.
8
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
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значити: зменшення показників офіційного безробіття, а також – зменшення показників «навантаження» на одне вакантне робоче місце на
внутрішньому ринку країни. Перекази трудових мігрантів до родин позитивно впливають на купівельну спроможність домашніх господарств,
«розігрівають» попит на внутрішньому ринку. На короткостроковому часовому періоді трудова міграція має більше переваг, ніж ризиків для розвитку національної економіки. Так, зростання купівельної спроможності
домогосподарств, до яких трудові мігранти пересилають валютні перекази, позитивно впливає на розвиток малого та середнього бізнесу, на
розвиток сфери послуг (освіта, медичні послуги); розвивається торгівля
та сектор фінансових послуг, що збільшує ВВП країни-донора. Трудові мігранти підвищують рівень своєї кваліфікації та удосконалюють свої професійні навички внаслідок набуття передового професійного досвіду за
кордоном. Головним позитивним наслідком трудової міграції експерти
називають переказ до країни-донора трудових мігрантів валютних коштів. В цілому, за період 2013–2017 рр., українські трудові мігранти перерахували до України приблизно 36 млрд дол. США8.
Динаміка надходжень до України переказів від українських трудових мігрантів залишається позитивною: за 2017 р. – 9,3 млрд дол. США;
2018 р. – 11,6 млрд дол. США (було переслано офіційно, через банківські установи, а в цілому за рік – понад 16 млрд дол. США, через інші джерела); 2019 р. – 12,2 млрд дол. США; 2020 р. (за попередніми оцінками) –
12,121 млрд дол. США7, 8. В період пандемії COVID-19 процеси трудової
міграції у світі, а також – в країнах ЄС, суттєво уповільнились. Водночас,
вже у 2020–2021 рр. в країнах світу розпочинається масова вакцинація,
яка знижує ризики зараження, дозволяє робочій силі вільно пересуватися, а отже – знімає й обмеження для трудової міграції.
Серед негативних наслідків трудової міграції для країн-донорів
слід назвати: зменшення можливостей національного економічного розвитку у середньо- та довгостроковому часовому періоді внаслідок відтоку за кордон кращої, найбільш ініціативної та вмотивованої до праці
частини економічно-активного населення, кваліфікованих трудових ресурсів. Виїзд робочої сили за кордон зменшує надходження податків до
бюджету країни внаслідок зменшення кількості потенційних платників
податків. Також зменшуються соціальні відрахування до бюджету, у т. ч. –
виплати до фондів соціального страхування, до пенсійного фонду, що
обумовлює зростання його дефіциту. Наслідком цього може стати повна
відмова країни від солідарної системи пенсійного забезпечення. Масова
трудова міграція погіршує демографічну ситуацію та прискорює процеси постаріння населення в країні, що є донором робочої сили.
Негативними є соціально-психологічні наслідки трудової міграції внаслідок руйнування сімей трудових мігрантів, незадовільного виховання дітей, які залишаються на тривалий час без батьків – трудових
мігрантів. В цілому, сумарних негативних наслідків трудової міграції на
довгостроковому часовому періоді є значно більше, ніж позитивних.
Найбільш негативним є те, що все частіше тимчасова трудова міграція
7
Офіційний сайт Євростату [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.
eu/eurostat.
8
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
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завершується остаточним виїздом заробітчан та їх родин за кордон. Незворотня трудова міграція означає для країни-донора трудових мігрантів
зниження темпів економічного зростання та загальну економічну стагнацію суспільного виробництва. Для України трудова міграція лікарів,
працівників освіти, вчителів, фахівців різних технічних та інженерних
спеціальностей, інших важливих для суспільства професій (але, низькоопрачуваних на внутрішньому ринку), призводить до зростання дефіциту таких спеціалістів на внутрішньому ринку країни. Дефіцит бюджетних
професій загрожує занепадом соціальної сфери, знижує рівень освіти
населення, що у довгостроковому часовому періоді призведе до втрати
«людського капіталу», унеможливіть здійснення «інноваційного прориву»
країни на світовому ринку.
Висновки. Країни, що приймають та запрошують трудових мігрантів отримують як переваги, так і ризики від цих процесів. Серед позитивних наслідків трудової міграції для країн-реципієнтів називають:
зменшення собівартості та витрат виробництва (внаслідок залучення
дешевої та кваліфікованої робочої сили), а отже – підвищення конкурентоспроможності національної продукції на внутрішньому та на світовому ринку. Зростання конкуренції на внутрішньому ринку робочої сили
країн-реципієнтів часто призводить до «заморожування» або ж до зменшення реальної заробітної плати, що підвищує рентабельність національного бізнесу. Внаслідок використання іноземної кваліфікованої робочої сили країни-реципієнти знижують ризики постаріння населення,
заощаджують великі бюджетні та приватні витрати на освіту та на професійну підготовку кадрів, отримують кваліфіковану готову робочу силу,
вмотивовану до ефективної праці.
Серед негативних наслідків процесів трудової міграції для
країн-реципієнтів слід відзначити: ризики посилення соціальної напруги на ринку праці країни через залучення іноземної робочої сили та зростання конкуренції за робочі місця; посилення тенденцій до зменшення
рівня оплати праці в країні внаслідок того, що трудові мігранти, як правило, погоджуються на низький (мінімальний) рівень оплати праці, тим
самим, знижуючи можливості щодо зростання загального рівня оплати
праці в країні; збільшення державних видатків на адміністрування, контроль за процесами трудової міграції, на боротьбу з нелегальною трудовою міграцією, у т. ч. – витрат на депортацію нелегальних трудових
мігрантів; виведення частини валютних коштів за кордон у вигляді переказів трудових мігрантів до їх родин. Серед негативних наслідків трудової міграції для країн-реципієнтів робочої сили – можливість настання
ризиків загострення національних, культурних, міжетнічних конфліктів,
що виникають, як правило, на короткостроковому часовому періоді та
потребують державного регулювання. Водночас, на довгостроковому часовому періоді країни-реципієнти робочої сили отримують більше переваг. У тому числі, на їх внутрішньому ринку задовольняється попит на непрестижні, ризиковані, низькооплачувані професії, що не користуються
популярністю у місцевого населення; задовольняється попит на професії
у тих сферах діяльності і галузях економіки, які потребують працівників
важкої фізичної та некваліфікованої робочої сили. За рахунок залучення
трудових мігрантів, країна-реципієнт заощаджує видатки державного
бюджету – у т. ч. на освіту, соціальну підтримку та перекваліфікацію робочої сили. Трудові мігранти підтримують існування в країні-реципієнті
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солідарної пенсійної системи, оскільки легально працюючи, регулярно
сплачують податки, соціальні та пенсійні внески до бюджетів всіх рівнів.
Для країн-донорів робочої сили трудова міграція має позитивні
наслідки, переважно, на короткостроковому часовому періоді. Це проявляється у вигляді надходжень до країни валютних переказів, зменшення
безробіття на внутрішньому ринку, отримання працівниками інституційного досвіду щодо сучасного менеджменту, кваліфікації, досвіду ведення
бізнесу. Водночас, на довгостроковому часовому періоді – країни-донори робочої сили втрачають значно більше ніж отримують. Головним ризиком для країн-донорів робочої сили є втрата національних кваліфікованих працівників та молоді, що переїжджає на постійне проживання
до країн-реципієнтів робочої сили. До вкрай негативних соціально-економічних наслідків розвитку країн-донорів робочої сили призводить масова трудова міграція працівників бюджетної сфери – вчителів, лікарів,
інженерів, оскільки їх еміграція загрожує відставанням країни у сфері
освіти, техніки та розвитку «людського капіталу» як основи для майбутнього інноваційного розвитку країни. Таке відставання неминуче знижує
конкурентоспроможность країни на світовому ринку.
Список використаних джерел та літератури:
1. Малиновська О. А. Мігранти, міграція та Українська держава:
аналіз управління зовнішніми міграціями: Монографія / О. А. Малиновська. К. : Вид-во НАДУ, 2014. 236 с.
2. Borjas G. Economic Research on the Determinants of Immigration:
Lessons for the European Union. World Bank Technical Paper, 2014. 438 р.
3. Jansen, Y., Celikates, R., de Bloois, J. The Irregularization of Migration
in Contemporary Europe. Detention, Deportation, Drowning. London – New
York, Rowman & Littlefield, 2015. 638 р.
4. Zolberg A. The Matters of State: Theоrithing immigration policy /
A. Zolberg // The Handbook of International Migration / Ed by C. Hirschman,
P. Kasinitz, J. DeWind. New York, 2016. P. 71–93.
5. Meyers E. Theories of international migration policies – a comparative
analysis / E. Meyers // International migration review. 2017. Vol. 34. № 4. P. 46–52.
6. Офіційний сайт Міжнародної організації праці (International
Labour Organization, ILO) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
www.ilo.org.
7. Офіційний сайт Євростату [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://ec.europa.eu/eurostat.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

144

УДК: 339

О. І. Дікарєв,
к.п.н., доцент кафедри
міжнародних відносин КНУКІМ,
О. П. Степанов,
д.е.н., професор
(Національний авіаційний університет, м. Київ),
ORCID: 0000-0002-8650-4124
oleksandr.stepanov@npp.nau.edu.ua

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ НА РИНКУ ВОДНЮ
У статті рефлексується стан і проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Південної Кореї (Республіка Корея – РК) під
кутом зору перспектив розвитку водневої енергетики до стану водневої
економіки в контексті як національних промислових традицій так й інноваційних технологій. А також досліджується: (1) сукупність інституційних факторів та правових норм регулювання взаємовідносин суб’єктів
функціонування паливно-енергетичного комплексу в контексті ресурсного самозабезпечення та технологічних можливостей водневого ланцюжка; (2) нові тенденції в розвитку паливно-енергетичного комплексу
Республіки Корея, визначені динамікою попиту на водень та інші види
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) як в країні, так й на світових ринках; (3) ефективність політики та маркетолічних стратегій південнокорейської еліти по ослабленню залежності країни від імпорту традиційних видів енергоносіїв та розвитку «зеленої енергетики»; (4) мета,
завдання, пріоритети південнокорейської енергетичної дипломатії.
Ключові слова: паливно-енергетичний комплекс, паливно-енергетичні ресурси, водень, воднева економіка, водневі технології.
MARKETING STRATEGIES OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF
SOUTH KOREA IN THE HYDROGEN MARKET
The article reflects on the state and problems of development of the
fuel and energy complex of South Korea (Republic of Korea – RK) in terms of
prospects for the development of hydrogen energy to the state of hydrogen
economy in the context of both national industrial traditions and innovative
technologies. And also the following is investigated: (1) a set of institutional
factors and legal norms of regulation of mutual relations of subjects of
functioning of a fuel and energy complex in the context of resource selfsufficiency and technological possibilities of hydrogen; (2) new trends in
the development of the fuel and energy complex of the Republic of Korea,
determined by the dynamics of demand for hydrogen and other types of
fuel and energy resources both in the country and in world markets; (3) the
effectiveness of the policies and marketing strategies of the South Korean
elite to reduce the country’s dependence on imports of traditional energy
sources and the development of «green energy»; (4) purpose, tasks, priorities
of South Korean energy diplomacy.
Keywords: fuel and energy complex, fuel and energy resources,
hydrogen, hydrogen economy, hydrogen Technologies.
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Постановка проблеми та підбір методики дослідження. Відразу
необхідно зазначити, що ми розглядаємо енергетику в розмаїтті її взаємозв’яків з господарюючими, бізнесовими структурами. Тобто ПЕК виступає як сукупність зв’язків в системі. А будь-яка сукупність зв’язків вимагає
концептуалізації ієрархії будови й функціонувння інформаційних систем,
що важливо для організації управління в енергоменеджменті та маркетологічному стратегіюванні. Також ми вважаємо, що у великій економічній
системі, зокрема РК, відбуваються два типи процесів: фізичні (речовинно-енергетичні й силові перетворення) та інформаційні (перетворення
інформаційні). Тобто зовнішні зв’язки комплексу розділяємо на речовинні та інформаційні. При чому, необхідно зауважити, що за стратегічного
плануванні всі зв’язки виступають інформаційними, а за поточним разом
з ними мають місце і речовинні. При аналізі можливо розглядати зв’язки
за окремими показниками (системотворні, тобто однорідні зв’язки інформаційних входів та виходів галузевих систем) та визначати комплексний
вплив однієї галузі на іншу (результат синергії дій кількох типів системотвірних зв’язків). Модель взаємозв’язків енергетики та економіки нами
розглянуто в парадигмі Міжнародного інституту прикладного системного аналізу з проблем переходу до нових джерел енергії. Ця концепція
включає: модель енергетичних стратегій, макроекономічну модель, модель потреб енергії, модель економічних наслідків. Тобто в основі енергетичної політики ми вирізняємо наступні системотворні зв’язки: виробничі
(міжгалузеві);
техніко-економічні;
виробничо-територіальні;
соціально-економічні зв’язки продуктоспоживання та природо використання. Далі наголошуємо, що в системі світогосподарських зв’язків Південна Корея виступає 13-ою за величиною ВВП і 7-ою за обсягами товарного експорту. Завдяки підтримці високотехнологічного виробництва,
зокрема електронної промисловості, РК займає 1 місце в світі по виробництву електричних приладів. Основні компанії РК в даній галузі – це
світові гіганти Samsung Group, LG (LG Electronics і LG Displey). Експорт
електроприладів сягає величини приблизно 20 млрд доларів на рік і
складає значну частку в загальному обсязі виробленої продукції. Устаткування для електрозв’язку займає друге місце в експорті електротоварів.
При цьому обладнання Samsung Electronis виступає лідером світового
ринку. Важливим напрямком високотехнологічного виробництва Південної Кореї є напівпровідникова промисловість. У країні також діє три гіганта нафтопереробного комплексу. У Південній Кореї автомобільна промисловість становить 9,4 % всього обсягу доданої вартості, 8,3 % всього
експорту, що забезпечує зайнятість 7,4 % всієї робочої сили країни. Найбільшим виробником авто в країні виступає: Hyundai (4 місце в світі по
виробництву авто), Kia Motors (місце в світі), Ssang Young. У всесвітньому
суднобудуванні Південна Корея монополізувала виробництво дорогих
суден: (1) вже у 1973 році компанія Hyundai Heavy Industries почала споруджувати кораблі на першій своїй верфі (2) у 1978 році компанія Daewoo
Shipbuilding and Marine Engineering здала в експлуатацію свій перший
док; 3) у 1979 році перших результатів досягла компанія Samsung Heavy
Industries. Зараз ці три компанії є лідерами даного сектору економіки.
Нині Hyundai Heavy Industries є найбільшим виробником судів в світі.
Становлення машинобудування в країні забезпечила сильна металургійна промисловість, що відносно легко зберегла світові позиції після кризи
на Сході 1997 року. Виробництво необробленої сталі зросло з 38,9 млн
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тонн в 1996 році до 41 млн тонн в 1999 році, в результаті чого Південна Корея стала шостим в світі виробником сталі. Частка металургії в загальній
структурі економіки також підвищилася, досягнувши 7 % в 1998 році. Металургійний концерн Posco нині виробляє енергетичні компоненти. Експорт текстильної продукції займає стабільне місце в експорті країни. Серед світових країн з експорту продукції текстильної промисловості
Південна Корея є 4-ю після Китаю, Італії, США. Необхідно також зазначити, що Південна Корея є лідером серед 144-х країн за ефективністю
університетської освіти. В пошуковому процесі технічних ідей та напрацювання інноваційних технологій еліта Південної Кореї використовує
ряд маркетингових стратегій: 1. Початковим принципом виступає запозичення науково-технологічної продукції. В рамках концепту «швидкого послідовника» (fast-follower) відбулася адаптація інноваційного досвіду та
технологій із США, Японії, країн Європи; 2. Спеціалісти Південної Кореї
активно впроваджують бенчмаркетінгову стратегію в пошуку та запозиченні найбільш ефективних прогресивних ідей світового досвіду. Тим самим корейські компанії в короткі терміни досягають конкурентних ринкових переваг; 3. КР активно використала маркетингову стратегію «зграї
гусей, що летять». При цьому роль «головного гусака» виконала Японія.
Саме японські фірми забезпечили половину імпорту технологій в РК;
4. У 2005 р. в РК було напрацьовано і ухвалено план становлення власного ринку ідей та технологічних пріоритетів в формі «Стратегії інноваційного розвитку промисловості до 2015 р.», що стосувалася наступних
галузей промисловості: напівпровідники, суднобудування, автомобілебудування, нафтохімія, цифрова електроніка, виробництво сталі, машинного обладнання 5. В країні наукове товариство активно обговорює проблематику 4-ї промислової революції, що отримала свою назву в
2011 році в ФРН та розвиток в країнах Європи як сукупність концептів розумних систем, виробництв, цифрової економіки; 6. В РК йде пошук синергії трьох елементів: держава, бізнесу, університетів. Це завдання
визначено запозиченим із Європи концептом «Потрійний спіралі», запропонованої в XXI столітті Г. Іцковицем (Henry Etzkowitz) та Л. Лейдесдорфом (Loet Leydesdorff). Ці аналітики із Ньюкастла та Амстердама
генерували її для ефективного введення в життя інноваційних планів модернізації економіки; 7. Корейські дослідники пропонують досягти технологічного прориву за рахунок стратегії «технологічної спроможності», тобто залучення інвестицій, модернізацію, виробництво, розвиток
інновацій проводити паралельно, а не послідовно; 8. У 2008 р. було прийнято Базовий план розвитку з 39 цілями «Ініціатива 577», що номінує необхідність за п’ять років досягти інноваційного прориву по 39 конкретним напрямам в 7-ми ключових технологічних сферах. В цю сферу
входять й напрями розвитку паливно-енергетичного комплексу. Це
завдання, на нашу думку, буде непростим, з огляду на той факт, що:
(1) нині енергетичний ресурси РК складаються із невеликих запасів
кам’яного вугілля, урану, гідроресурсів; (2) РК займає 2-е місце в світі з імпорту вугілля і третє зрідженого природного газу (СПГ), 4-е місце по імпорту і 6 місце по споживанню сирої нафти; (3) витрати на імпорт вуглеводнів наближаються до 70 млрд дол.; (4) виробництво електроенергії в
2001 році склало 5212 тиc. тонн в нафтовому еквіваленті, що відповідає
всього 2,7 % споживаної в країні енергії; (5) фінансові інструменти та інвестиційні ресурси РК скромніші в порівнянні з великими країнами;
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(6) в РК існує необхідність створювати значні резерви (за обсягом стратегічних резервів нафти РК поступається в АТР тільки Японії); (7) у зв’язку з
посиленням світових стандартів по гранично допустимим обсягами
емісії парникових газів перед РК стоїть завдання підтримки стійких темпів економічного розвитку при одночасному зменшенні шкідливого
впливу енергоємних виробництв на навколишнє середовище; (8) Південна Корея знаходиться на 7-му місці в світі по емісії парникових газів
поступаючись тільки США, КНР, РФ, Індії, Японії, ФРН; (9) в індексі екологічної ефективності (Environmental Performance Index, EPI) Південна Корея займає 119-е місце в світі (всього в EPI включено 180 країн) (10) корейська потенціал берегових вітрів і сонячної енергії також обмежений;
(11) існує проблема залучення чистих видів енергії; (12) використання «зеленої» енергії необхідно стимулювати через механізм ціноутворення та
диференційованого оподаткування. В такому контексті водень все частіше розглядається як потенційна альтернатива та засіб вирішення проблем захисту навколишнього середовищем, енергетичної безпеки та
економічного зростання. У той же час очевидно, що завдяки плану на розвиток водневої енергетики влади Південної Кореї розраховують опинитися на чолі процесу тотального «озеленення» глобальної економіки і отримати значні конкурентні переваги на швидко зростаючому і
перспективному енергетичному ринку. Таким чином можна стверджувати, що системне та порівняльне вивчення динаміки розвитку паливно-енергетичного комплексу Кореї, закономірностей та специфіки в ході необхідних структурних змін та реформування і забезпечення водневої
енергетики важливо для розуміння і оцінки реального потенціалу водневої економіки у світі.
Аналіз досліджень. Вищеназваній темі з різних точок зору приділили увагу ряд вчених. Так, дослідник Є. І. Левицька10 дає порівняльний
огляд інноваційних систем Південній Кореї, Китаю, Японії, ОЕСР. При
цьому позитивно оцінено результативність системи інновацій в Південній Кореї та її інтегрованість в міжнародну торгівлю технологіями і присутність на ринку патентів. Т. В. Поспєлова, А. Б. Яригіна 15 і В. Д. Халіпов 25,
В. Е. Хруцький 26 оцінили позитивну роль концепції «Потрійної Спіралі» в
успіхах РК та вклад і її становлення та розвиток. Дослідники С. Ч. Чан 27,

8
Kим Е. Влияние семейной собственности и структуры капитала на производительность корейских производственных фирм: корпоративное управление и «проблема
чебола» // Японская и международная экономика. 2005. № 20 (2). С.209–233.
10
Левицкая Е. И. Особенности развития инноваций в Южной Корее [Текст] /
Е. И. Левицкая // Азия и Африка сегодня. 2017. № 7 (720). С. 60–65.
11
Ли Ч. С. Особенности корпоративного управления и роль в развитии национальной экономики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика.
2015. № 4. С. 27–37.
15
Поспелова Т. В. Трансформация инновационных процессов и социокультурной специфики Южной Кореи в рамках четвертой индустриальной революции / Поспелова Т. В., Ярыгина А. Б. // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10. № 1.
С. 54–65.
25
Халипов В. Д. Инновационно-ориентированное развитие экономики Республики Корея // Теория и практика общественного развития. 2015. № 14. С. 67–69.
26
Хруцкий В. Е. Южнокорейский парадокс / В. Е. Хруцкий. Москва : Финансы и статистика, 1990. 312 с.
27
Чан С. Ч. Южнокорейские конгломераты // Бизнес-горизонты. 1988. Т. 31. Вып. 2.  
С. 51–57.

148

Ч. С. Лі 11, Е. Kім 8 позиціонують чеболі в якості ініціаторів інноваційного
прориву Південній Кореї. Саме завдяки менеджменту та маркетинговим стратегіям цієї групи формально самостійних фірм, що знаходяться
в приватній власності і під єдиним адмініструванням та фінансуванням,
корейська промисловість та економіка отримала індустріально експортно-орієнтовану природу27. Дослідник Юн Янгвон (Yoon Jungwon)34 проаналізувавши успіхи шести азійських економічних суперпотуг (Південної
Кореї, Тайваню, Гонконгу, Сінгапуру, Індії, Китаю) на шляху ринкових реформ, визначив, що саме Південна Корея в успішній «Потрійний спіралі»
перейшла першою від важкої і хімічної промисловості до «економіки
знань та технологій». Дослідник Костюніна Галина, проаналізувавши
південнокорейську політика участі в регіональних торговельних угодах,
зазначає, що спочатку регіональні торгові угоди Корея підписувала з невеликими за розміром країнами, які не мали суттєвих обсягів торгівлі з
РК, як Сінгапур або ЄАВТ, щоб знизити потенційний негативний ефект
на південнокорейську економіку. Пізніше торгова політика змінюється в
бік пріоритету торгових зв’язків з великими економіками, як США, ЄС або
АСЕАН, які стали важливими торговими партнерами РК9.
Корейська дослідник Л.Кім висунув концепцію «технологічної
спроможності» в основі якої поклав гіпотезу про можливість досягнення РК провідних позицій завдяки зміни логіки процесу залучення інвестицій, модернізації, розвитку інновацій. Тобто, ці завдання згідно логіки
Л. Кіма по модернізації економіки мають відбуватися паралельно, а не
послідовно29. Українські дослідники Саліхова О. Б., Бак Г. О.3, 16, поділяють таку позицію, проте пропонують аналізувати економічні реформи
як більш складний процес погодження різноманітних політичних, економічних та культурних факторів. Успішність заходів в значній мірі обумовлені готовністю та здатністю політикуму, технічної еліти, усіх ланок
інноваційної системи до реалізації започаткованих ініціатив. Дослідники згодні, що: (1) локомотивами інвестиційно-інноваційного розвитку РК
стали приватні конгломерати (чеболі), зважаючи на їх фінансові можливості, кваліфіковану робочу силу, технології, інфраструктуру впровадження складних технологій; (2) процес державного керування процесом становлення національної інноваційного системи став запорукою
абсорбційної здатності країни; (3) формування адміністративної та праБак Г. О. Роль іноземних технологій інвестиційно інноваційних модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України // Економіка і прогнозування. 2015. № 1.
С. 105–120.
9
Костюнина Галина. Южнокорейская политика участия в региональных торговых
соглашениях [Текст] / Г. Костюнина // Международная жизнь. 2017. № 3. С. 82–95.
16
Саліхова О. Б Роль іноземних технологій в інвестиційно-інноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України / О. Б. Саліхова, Г. О. Бак // // Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 105–120. Електронне джерело. Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/ UJRN/ econprog_ 2015_1_10.
27
Чан С. Ч. Южнокорейские конгломераты // Бизнес-горизонты. 1988. Т. 31. Вып. 2.
С. 51–57.
29
Hydrogen law and regulation in South Korea Hydrogen law and regulation in South
Korea. Електронне джерело. Режим доступу: https://cms.law/en/int/expert-guides/cmsexpert-guide-to-hydrogen/south-korea.
34
Stangarone Troy. South Korean eforts to transition to a hydrogen economy /
Troy Stangarone. Електронне джерело. Режим доступу: https://www.x-mol.com/paper/
1304863626031763456.
3
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вової бази для розвитку національної науки і техніки (НіТ); прискорив
процес створення технологічної інфраструктури; 4) сприяння розвитку
кваліфікованої робочої сили покращав зайнятість населення і знизив
тиск на економіку проблеми безробіття; (5) спрощення процедури імпорту іноземної технології сприяв залученню інновацій.
Абдурасулова Д.1, Бажанов Євгеній2, Захарова Л. В.7, Костюніна
Галина9, Мореходов М. А.12–13, Суслина С. С., В. Г. Самсонова20, Федоровский А. Н.23–24, Хруцкий В. Е.26 вважають, що саме завдяки стратегії технологічного наздоганяння та планування модернізації науково-технологічного та економічного потенціалу шляхом стимулювання місцевих
інновацій і селективного використання іноземних технологій, дозволила
Кореї вийти на стратегічний простір технологічних моделей та зразків
світового рівня. Дослідники виділяють ряд характерні рис цього процесу: (1) науково-дослідна направленість на забезпечення промисловості
власними патентами та розробками спрямованих на подальший розвиток стратегічних технологій; (2) напрацювання фінансових інструментів
стимулювання державно-приватного партнерства в розробці передових
технологій; (3) стимулювати покращення якості людських ресурсів; (4)
досягнення компромісу в соціумі щодо модернізації економіки в умовах
ринкових відносин та залучення ТНК в умовах фінансової кризи.
Дослідник мореплавців, М. О. Морєходов, аналізуючи модернізаційний досвіді Південної Кореї, звертає увагу на такі позитивні фактори
як: 1. Розробка національної ідеї прориву на передові рубежі розвитку
і добробуту, яка визначала характер, форми, методи, зміст економічної політики, ; 2. Мобілізація ресурсів для здійснення національної ідеї
за допомогою інструментів регулювання бюджетної, кредитно-грошової, структурної, податково-митної, аграрної, промислово-інноваційної
політики держави; 3. Ціленаправлена концентрація капіталу на головних
напрямках промислового прориву шляхом створення фінансово-промислових груп; 4. Развитие внутрішнього ринку для вирішення завдань:
зайнятості, гарантованого рівня попиту і на цій основі зростання до1
Абдурасулова, Д. Корейская стратегия нанотехнологического прорыва / Д. Абдурасулова // Экономист. 2013. № 6. С. 80–89.
2
Бажанов Евгений. Корейский путь. В погоне за утренней свежестью // Журнал
«Коммерсантъ Власть». 1998. №9. C. 39. Електронне джерело. Режим доступу: https://www.
kommersant.ru/doc/14196.
7
Захарова Л. В. Становление межкорейских экономических отношений в конце
XX века / Л. Захарова // Проблемы Дальнего Востока. 2010. N 5. С. 43–53.
9
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13
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ходів і заощаджень13. Вчений Нам Л. Є. наголошує на роль в розробці
і успішному проведенні модернізації наступних факторів: 1. Наявність
політичної волі; 2. Створення в Південній Кореї сприятливого соціального середовища для популяризації науково-технічних ідей, розвитку
раціоналізаторських ініціатив широких верств населення. Пояснює це
конфуціанської традицією, відповідно до якої освічені люди користуються особливою повагою. На цій основі виявляються плідними такі заходи уряду країни, як масова пропаганда ідей науки і техніки, організація
широкого доступу населення до науково-технічної інформації14. Дослідник М. М. Стеклов17–18 дослідивши етапи становлення корейського ПЕК,
зазначає, що плановість заходів реформи ПЕК в період 1998–2002 рр.
була потужним засобом стимулювання економіки. Реформа цього період
включала такі завдання: 1. Скорочення повноважень держави в нафтопереробній галузі до 2003 року. Було збережено контроль в плані: (1) реалізації нафтогазових проектів за кордоном; (2) формування, управління, приведення у відповідність до вимог МЕА стратегічного резерву;
(3) якості нафтопродуктів; 2. Послідовне закриття вугільної промисловості збиткових шахт, скорочення державних дотацій місцевого низькоякісного антрациту, що не витримує конкуренції з імпортним бітумінозних вугіллям; 3. Дозвіл приватного підприємництва в галузі генерації
електроенергії для стимулювання ринкової конкуренції на базі «Закону
про проведення реструктуризації електроенергетичної промисловості»
(2000 р). Результатом стало поліпшення показників енергоінтенсивності,
енергоозброєності, зниження енергоємності, уповільнення темпів зростання первинного споживання енергії; 4. Завершення приватизації в газовій галузі ПЕК; 4. Південнокорейські вчені проводять активні розробки
проектів по: (1) вдосконаленню реакторів (малих модульних, рідиннометалічних швидких, трансмутаціонних; (2) високотемпературних пристроїв
для виробництва водню; (3) власних технологій виробництва палива та
поводження з радіоактивними відходами; (4) по забезпеченню незалежності від технологій США в сфері збагачення урану і поводження з радіоактивними відходами; (5) по спобрудженню власного сховища радіоактивних відходів в місті Кенджу ( в 2015 році). Аналітики Велш Майк (Welch
Mike) та Йеон Ха Еун (Ha Jeong Eun)35 вважають, що воднева економіка
має ключове стратегічне значення для Кореї з огляду на ряд факторів.
Зокрема: 1. РК бракує як звичайних, так і відновлюваних джерел енергії;
2. Газова галузь РК вже давно зазнала впливу японських, американських,
німецьких технологій та стандартів; 3. Переход на водень може посилити
13
Мореходов М. А. Южная Корея: секреты успеха // Азия и Африка сегодня. 2012.
№ 1. С. 18-23.
14
Нам Л. Е. Специфика экономической модернизации Республики Корея /
Л. Е. Нам // Китай: история и современность: материалы IX междунар. науч.-практ. конф.
Екатеринбург, 21–23 октября 2015 г. Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2016. С. 319–324.
17
Стеклов М. М. Современные проблемы развития топливно-энергетического комплекса Южной Кореи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. Специальность 08.00.14. Мировая экономика. М.: 2008. 28 с.
18
Стеклов М. Особенности формирования южнокорейского ТЭК в период индустриализации (1962-1997 гг.) // Проблемы Дальнего Востока. 2007. № 6. С. 105–111.
35
Yoon Jungwon. Triple helix dynamics of South Korea’s innovation system: a network
analysis of inter-regional technological collaborations / Jungwon Yoon & Han Woo Park //
Quality & Quantity. 2017. Volume 51. P. 989–1007.
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позиції по контролю над технологіями та стандартами що будуть35. Ранні 2000-ті роки в РК характеризувалися оптимізмом щодо водневої економіки та амбіційними планами. Перше всеосяжне розуміння завдань
становлення водневої економіки Кореї було озвучено в 2005 р., в «Генеральному плані реалізації водню та нової економіки відновлюваних джерел енергії. Нині в РК діє три великі нафтохімічні комплекси РК: 1) Ulsan
(SK Energy and S Oil), 2) Yeosu (GS Caltex) and 3) Seosan/Daesan (Hyundai
Oilbank). Близько 90 % місцеве виробництво водню є побічним продуктом від розщеплення нафти. Близько 9% виробленого водню в Кореї походить від широкомасштабного парового риформінгу метану (СМР)35. Дослідник Федір Григор’єв5 проаналізувавши послідовність реформи ПЕК в
Південної Кореї, зазначає, що там із самого початку було зроблено ставку на: (1) комплексний розвиток і впровадження «нових і поновлюваних
енергоджерел» та технологія: солярні, вітрогенераторні, геотермальні
електростанції, водневі паливні елементи, технології малої енергетики;
(2) механізми прямих інвестицій, субсидії на створення інфраструктури
(що досягають 80 % вартості) і субсидування тарифів; (3) пріоритетним
при плануванні цільових показників стає зниження вартості «зеленої»
енергогенерації (за 10 років, з 2008 по 2017 рік, вартість сонячних панелей було знижено в 10 разів (до дол. за 0,33 Вт),а їх ефективність зросла
практично вдвічі – до 17 %5.
Результати. Для перевірки наших гіпотез тепер звернемося до
аналізу динаміки розвитку ПЕК в контексті характеристики специфіки
процесу корейської індустріалізації. У період індустріалізації РК проблема дефіциту енергії вирішувалася шляхом максимального використання
внутрішніх ресурсів і поступового нарощування імпорту нафти в міру зростання валютних надходжень від експорту. Її частка в структурі первинного енергоспоживання зросла з 26,8 % в 1967 р до 47,2 % в 1970 р., в той час
як частка вугілля за цей же період скоротилася з 40,0 % до 29,6 %. Стимульоване урядом розвиток енергоємних виробництв вело до подальшого
зростання попиту на нафту. У 1978 р. в енергобалансі країни на неї припадало вже 63,3 %. У той час в РК було започатковано адміністративні реформи та правові заходи по покращенню системи регулювання відносин
суб’єктів ринку: 1. Розбудова технологічної інфраструктури була започаткована у 1962 р. заснуванням Корейського науково-технологічного інформаційного центру; 2. У 1967 р. було створено Міністерство науки і технологій (MOST); 2. В тому ж році було ухвалено «Закон про стимулювання
науки і техніки». Результати були позитивні. А саме: частка електроенергії
в структурі первинного енергоспоживання зросла з 26,8 % в 1967 році. до
47,2 % в 1970 р., в той час частка вугілля скоротилася з 40,0 % до 29,6 %. Тоді
ПЕК країн Західної Європи, США, Японії, РК мали ряд спільних рис: зростаюча потреба в енергії (5 % на рік) стимульована високими темпами
економічного розвитку; неконкурентоспроможність власних енергоресурсів порівняно з дешевою арабською нафтою. Цим економічно розвиГригорьев Федор. Водородная экономика по-корейски // Атомный экспорт. 2020.
№ 8. Електронне джерело. Режим доступу: https:// atomicexpert.com/ hydrogen_ economy_
in_korean.
35
Yoon Jungwon. Triple helix dynamics of South Korea’s innovation system: a network
analysis of inter-regional technological collaborations /Jungwon Yoon & Han Woo Park //
Quality & Quantity. 2017. Volume 51. P. 989–1007.
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неним країнам в контексті диспропорції низьких цін на енергоресурси в
порівнянні із високими цінами на машини й устаткування перебудова
енергетичного балансу не потребувала значних капіталовкладень в
енергетичну базу, оскільки була забезпечена зростанням експорту промислових товарів для компенсації втрат палива. Диверсифікація джерел
надходження енергоресурсів і розширення географії імпорту підвищують надійність їх енергопостачання. Існує гіпотеза, що зменшення залежності від кон’юнктури світового ринку і уповільнення зростання вартості
енергії можливо за рахунок водневого палива. його зростаючої частки в
енергетичному балансі. Проте, зміни в структурі енергобалансу в цьому
випадку вимагають значних капіталовкладень в розмірі від 2,5 до 6 трлн
дол. В той час як за попередні 25 років прямі капіталовкладення в розвиток енергетики не перевищували 0,5–0,6 трлн дол. Як зазначають дослідники6, фактично події відбувалися за певним сценарієм: експортна ціна
на нафту виросла з 25 дол. за 1 т. у 1973 р. до 260 дол. у 1981 р., а в 1986 р.
упала до 130 дол. Подібно змінювалися ціни на газ, вугілля, електроенергію на світовому й внутрішньому ринках. Якщо ввести поправку на динаміку експортних цін на готові товари, то відносна ціна на нафту спочатку виросла в 1973–1981 pp. у 5 разів, а в 1986 р. – упала більш ніж удвоє. За
1974–1985 pp. частка ОПЕК у видобутку нафти країнами несоціалістичного
світу впала з 68 до 42 %, в експорті нафти – з 93 до 64 %; проте прибутки
країн ОПЕК зросли з 42 млрд дол. у 1973 р. до 305 млрд, у 1980 p., у 1986 р. –
впали до 90 млрд дол. Скорочення питомої ваги ОПЕК у світовому видобутку нафти пов’язане із зростанням частки СРСР, Великої Британії, Норвегії і Мексики4. Для ослаблення залежності від нафти в 80-х роках в РК було
вжито заходів щодо диверсифікації енергобалансу: 1. З 1986 р. РК почала
імпортувати зріджений природний газ, частка якого в енергобалансі в
1987 р. була доведена до 3,1 %. 2. Зросла генерація електроенергії на атомних електростанціях, що забезпечило в 1987 р. 14,5 % первинного енергоспоживання проти 2,1 % в 1982 р.; 4. Нарощувалися обсяги вуглевидобутку.
У 1985 році частка вугілля в енергобалансі досягла найвищої межі – 39,1 %;
5. На континентальному шельфі було активізовано розвідку власних родовищ вуглеводнів; 6. Не дивлячись на те, що процес лібералізації економіки набирав темпів, енергетична галузь РК як і раніше залишалися під
контролем уряду; 7. Були створені великі спеціалізовані енергетичні компанії, в яких державі належали контрольні пакети акцій («Петролеум
дeвелопмент корпорейшн» (ПЕДКО), «Кореа газ корпрорейшн» (Когаз);
«Кореа електрик корпорейшн» в 1982 році було реорганізовано в «Кореа
електрик пауер корпорейшн» (КЕПКО) за 100%-ною державною власністю. Таке адмістрування мало й негативні наслідки. А саме, спостерігався
процес зростання рівня споживання енергії. В першій половині
90-х років середньорічні темпи зростання первинного енергоспоживання вже склали 10,1 %, що свідчило про: (1) істотне збільшення витрат на імпорт енергоносіїв; (2) зниження конкурентоспроможності південнокоВитвицький Я. С. Волатильність світових цін на нафту / Я. С. Витвицький // Нафтогазова галузь України. 2015. № 5. С. 16–20. Електронне джерело. Режим доступу: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/.
6
Дікарєв О. І., Степанов О. П. Стратегії ресурсної дипломатії в рамках чотирикутника: Сполучені Штати Америки Російска Федерація – Китай – Європейський Союз. Монографія. К. : КНУКІМ, 2014. 304 с.
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рейської продукції на світових ринках; (3) значне обтяження економічної
сфери бюджетними витратами на розвиток паливно-енергетичного комплекс в умовах валютно-фінансової кризи, що охопила РК в кінці
1997 року; (4) необхідність підвищення ефективності використання енергії; (5) бажаність: зниження енергоємності продукції; енергозбереження;
стримування темпів споживання енергії; зменшення імпорту енергоносіїв; (6) невідкладність реформування енергетичної галузі шляхом поступового зняття обмежень і включення її в загальний процес лібералізації; (7) введення принципу п’ятирічного планування в сфері інноваційної
політики для забезпечення притоку патентів, введення в промисловий
оборот результатів досліджень, бенчмаркінгу інноваційних технологій
світового рівня; (8) запровадження податкових стимулів для передових
розробок; (9) залучення в умовах спадання впливу світової фінансової
кризи іноземних капіталів і доступ іноземних інвесторів майже в усі сфери бізнесу, повідомний (а не дозвільний) порядок доступу на ринок країни на основі прийнятого «Закону про заохочення іноземних інвестицій»
(1998 р.); (10) забезпечення іноземним інвесторам стимули для співпраці
на ринках РК: податкові пільги та знижки, фінансову підтримку працевлаштування та навчання, скорочення лізингових витрат на землю для будівництва заводів і бізнес-операцій протягом певного періоду; (11) започаткування створення в РК так званих «зон іноземних інвестицій»;
(12) надання в таких «зонах» іноземним компаніям особливих бізнесових
можливостей, враховуючи податкові пільги, послаблення адміністративного регулювання, зниження орендної плати. Тоді було започатковано
стратегію активного долучення до міжнародних інтеграційних процесів. У
2004 році було укладено першу угоду із Чилі. Одночасно РК стала зміцнювати співробітництво в цьому напрямку практично з усіма своїми торговельними партнерами. Головним чином була поставлена задача прискорити підготовку угод з ЄС, Індією, Канадою, Мексикою, Китаєм і
Японією9. У РК з самого початку припустили, що із підписанням торгівельних угод обсяг південнокорейського експорту може досягти 1 трлн дол.,
що і сталося в 2011 р. Незважаючи на відносно пізній початок укладення
угод про вільну торгівлю (2004), Південної Кореї все ж вдалося досягти
значних успіхів, причому за правління Лі Мен Бака. Зовнішньоекономічна
маркетингова стратегія його уряду включала торговельну лібералізацію і
розвиток регіонального і глобального співробітництва. На початку
2008 року Лі Мен Бак оприлюднив вищезгаданий «план 747», який передбачав: (1) досягнення за п’ятиріччя його президентства середньорічного
темпу зростання економіки в 7 %; (2) збільшення протягом 10 років подушного національного доходу до 40 тис. дол. США; (3) перетворення
країни в сьому економічну потугу світу. Однак, не все було передбачено,
зокрема масштабів депресії. Провідні ринкові потуги та інші актори зовнішньоекономічної діяльності, що традиційно залежали від зовнішньої
кон’юнктури, відчули негативний вплив глобальної фінансової кризи в
другому півріччі 2008 р. Замість запланованого урядом зростання в 7 % в
2008 році ВВП Республіки Корея досяг величини в 2,5 % проти 5 % в попередньому році. Такий низький показник був обумовлений абсолютним

9
Костюнина Галина. Южнокорейская политика участия в региональных торговых
соглашениях [Текст] / Г. Костюнина // Международная жизнь. 2017. № 3. С. 82–95.
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скороченням ВВП в четвертому кварталі 2008 р на 3,4 %19, 20. Проте, завдяки грамотній антикризовій політиці, проведеної урядом РК, країна досить
швидко подолала кризу. Однак, динаміка економічного розвитку Південної Кореї, на 97 % продовжувала залежить від уповільнення масштабів експортної активності. Приріст економіки в 2010 році склав 2 %, в 2011 р. –
3,6 %, в 2012 році – 3,3 %. Країна ввійшла період низьких цін і повільних
темпів зростанням. Що позначилося на перспективах «плану 747» в плані
відсунення виконання ва довгострокову перспективу33. Крім того, у контексті зростання конкуренції на світових ринках товарних груп, на яких
спеціалізується Південна Корея та невідкладності заходів щодо екологічних вимог по збереженню довкілля, виникла необхідність розвитку галузей з високою доданою вартістю. Це, насамперед, водневі технології. Спочатку в РК планували промислове виробництво «ядерного водню» на
АЕС. Передбачалося, що його виробництво з середини 2020-х років буде
покривати приблизно 20 % потреб транспортного сектора країни та
пряме відновлення металу з руди. Однак у 2017 році влада взяла курс на
поступове зниження до 2034 року частки атомної генерації (з поточних
19 % до 10 %) на користь ВДЕ. При цьому наукові дослідження та розробки
по тематиці високотемпературних реакторів в південнокорейських науково-дослідних інститутах не припинялися. Навіть у 2014 році були представлені результати спільних досліджень фахівців Корейського інституту
атомної енергії (Korea Atomic Energy Research Institute, KAERI) та приватної компанії Ultra Safe Nuclear Corporation ( USNC) за тематикою багатоцільового газоохолоджувального модульного реактора малої потужності
(Micro Modular Reactor, MMR). А вже в 2015 році до розробок MMR підключилася південнокорейська інжинірингова компанія Hyundai Engineering
Co., Ltd. (HEC). Еліта країни позиціонує стратегію комплексного впровадження «нових і поновлюваних енергоджерел» (що включають сонячні і
вітрогенератори, геотермальні електростанції, водневі паливні елементи,
технології малої енергетики). При цьому озвучується, що вартість маркетингового просування нової енергетичної мережі та розбудова інфраструктурних одиниць складе 80 % запланованих інвестицій. Проте, уряд
спромігся сформувати цільові орієнтири та визначити пріоритетні напрямки: розробка; повномасштабне впровадження технологій паливних
елементів для транспорту; до 2040 року водень мав замінити 50% автомобільного палива і більше 20 % для енергетичного застосування (для
централізованого і локального тепло- і енергопостачання); виділення
бюджетних субсидій на наукові дослідження і розробки в області водневої енергетики (50 млн дол. на рік). У 2012 році в Кореї вступив в силу
«Renewable Energy Act», що встановлював стандарти (рівні) електрогененерації (Renewable Portfolio Standard, RPS) на основі ВДЕ (сонячна, вітрова, геотермальна і гідроенергетика, біопаливо та/або нових енергоджерел (паливні елементи, воднева енергетика, газифікація вугілля і
Суслина С. С. Южнокорейская проекция мирового финансового кризиса / С. Суслина, В. Самсонова // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 4. С. 36–45.
20
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33
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синтетичні види палива). Згідно зі стратегією, показник RPS – частка поновлюваних і нових енергоджерел в структурі вироблення енергокомпаній – повинен поетапно зрости з 2 % в 2012 році до 10 % в 2023 році. Під
дію механізму регулювання підпадали всі енергокомпанії країни, що мають генеруючі потужності понад 500 МВт (20 великих генеруючих енергокомпаній). Виробники також можуть купувати сертифікати відновлюваної
енергії (REC) для виконання своїх зобов’язань. Обов’язкова частка REC
має зрости з 7 % в 2019 році до 10 % в 2022 р.21–22, 36.
З приходом до влади в 2017 році президента Мун Чже Іна було
анонсовано ще більш амбітну національну програму розвитку відновлюваної енергетики – «Renewable Energy 3020 Implementation Plan».
У назві програми номіновано ключовий цільовий показник – згідно задуму, в 2030 році 20 % енергії в РК планується генерувати з поновлюваних джерел. Такий «корейський енергетичний перехід» може стимулювати створення до 2022 року 168 тис. нових високотехнологічних робочих
місць. Основним аргументом при плануванні досягнення таких цільових
показників було вже досягнуте зниження вартості «зеленої» енергогенерації в період останніх десять років (2008–2017 рр.). Наприклад, вартість
сонячних панелей впала більш ніж в 10 разів при зростанні їх ефективність вдвічі. Запрограмовано, що в 2030 році в РК має бути додатково
введено в експлуатацію понад 48 ГВт нових генеруючих потужностей
на основі ВДЕ, при цьому основний акцент робиться на сонячну (майже 31 ГВт нових потужностей) і вітрову енергетику (16,5 ГВт нових потужностей 2030 році). Приватний сектор схильно поставився до проекту,
що проявилося в ініціюванні в 2017 р. організації Корейської водневої
комісії (Korean Hydrogen Commission) в якості консультативно-дорадчого органу директорів підприємств. В свою чергу у 2018 р., Міністерство
торгівлі, промисловості та енергетики (MOTIE) оголосило про виділення
2,6 трильйона південнокорейських вон (KRW) (близько 22 мільярдів доларів США) на створення державно-приватної екосистеми автомобільної
водневої промисловості до 2022 року. Проте, навіть синергія приватних
фірм та уряду не змогла забезпечити виконання таких амбітних планів.
Проте, Корея в 2020 році змогла утриматися встановлені потужності паливних елементів на рівні 35 % від світової. Урядом було затверджено
також «Дорожню карту водневої економіки Кореї» (Hydrogen Economy
Roadmap of Korea) та «Національну дорожню карту розвитку водневих
технологій» (National Roadmap of Hydrogen Technology Development), що
намітили цілі до 2040 року. Основну увагу було сфокусовано на трьох
напрямках: 1. Масове виробництві наземних транспортних засобів, оснащених паливними елементами (FCV, Fuel Cell Vehicle); 2. Створення
водневих батарей для використання як в промислових цілях, так і для
побутових потреб; 3. Построеніе розгалуженої інфраструктури для дистрибуції, зберігання і виробництва водню по всій Кореї. Розглянемо де-
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тально ці напрямки: 1. Корея послідовно підтримує використання водню
в якості палива для автомобілів Досягнуто серійне виробництво і поставлено на європейський ринок понад 250 автомобілів Hyundai ix35 на
водневих паливних елементах. Одним з перших замовників стала французька компанія STEP (Société du Taxi Electrique Parisien). У 2016 році
уряд оголосив про запуск масштабної програми поетапного переведення громадського транспорту на водневе паливо. Hyundai Motors нині
по маркетинговим стратегіям продажу перевершила японські Toyota і
Honda. Перший рейсовий автобус на водневих паливних елементах вийшов на міські маршрути південнокорейського міста Ульсан в 2018 р. До
2030 року мерія міста планує перевести на водень 40 % муніципального
транспорту (понад 300 автобусів).
Нині Hyundai Truck & Bus – єдиний автобус на паливних елементах на ринку. Початкова ціна його FCEB становить близько 630 млн вон
(406 тис. фунтів стерлінгів). З цієї суми субсидійні допомоги складають
150 млн вон (97 тис. фунтів стерлінгів) центральних органів та 150 млн
вон місцевих органів влади. Тим самим ціна знижується до 330 млн
вон. Hyundai Truck & Bus почав масове виробництво перших в світі вантажівок FC-XCIENT Fuel Cell. Вантажівки оснащені батареями FC потужністю 190 кВт (2 батареї Nexo FC по 95 кВт) із загальною ємністю зберігання
водню приблизно 32 кг. Міністерство навколишнього середовища планує оголосити про субсидії для кінцевих користувачів вантажівок FC з
2022 року.
У Кореї понад 3300 островів, і доставка товарів туди складає значну проблему. Безпілотні літальні апарати (БПЛА) та дрони FC (вже розроблено дрон FC потужністю 2 кВт з часом польоту 2 години) розглядаються як одне з рішень. У 2020 році Doosan Mobility Innovation (DMI)
розробила та використала свій БПЛА з цією метою. Нині у РК вже налічується більше 20 компаній з виробництва БПЛА. Найбільший безпілотний літальний апарат FC, доступний в даний час в РК, має PEMFC з
повітряним охолодженням потужністю 5 кВт28–33.
Уряд РК також планує до 2030 року стимулювати внутрішню розробку системи паливних елементів для морських суден компанії FC
Water Vessels Korea (другий суднобудівник в світі після Китаю). Нині
Samsung Heavy Industries і Bloom Energy підписали угоду про розробку
системи паливних елементів для заміни головних двигунів та генераторів на танкерах-газовозах.
28
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У 2018 році свою довгострокову стратегію в сфері прискореного
розвитку водневих паливних елементів представила південнокорейська
корпорація Hyundai Motor Group (об’єднує автомобільні бренди Hyundai
і Kia). Згідно представленої стратегії, до 2030 року корпорація має намір
довести власне щорічне виробництво водневих паливних елементів до
700 тис. комплектів, що дозволить їй виготовляти до 500 тис. автомобілів
і автобусів в рік. У корпорації прогнозують, що світовий попит на водневий транспорт до цього часу наблизиться до 2 млн штук на рік. У 2019
компанія Hyundai Rotem (підрозділ Hyundai Motor Group, зайнятий виробництвом залізничної техніки, рухомого складу та оборонної техніки)
приступила до розробок низкопольного міського трамвая і комплексу
для обслуговування залізничного транспорту в міських умовах. Згідно
плану, в 2021 році перші дослідні зразки міського трамвая на одній заправці водню паливних елементів одиничної потужності 95 кВт будуть
здатні досягати швидкості 70 км/год із запасом ходу 150 км. Майданчиком
для демонстрації та відпрацювання технологічних рішень стане маршрут
довжиною 4,6 км в місті Ульсан. Примітно, що південнокорейські водневі
трамваї додатково будуть оснащені повітряними фільтрами, які одночасно будуть вловлювати дрібнодисперсний пил і служити для очищення
повітря. У перспективі влада міста Ульсан планує інвестувати в цей проект близько 1 млрд дол. і ввести в експлуатацію цілу мережу водневих
трамвайних маршрутів загальною протяжністю близько 50 км. Очікується, що до 2040 року на дорогах РК буде експлуатуватися 40 тис. автобусів, 80 тис. автомобілів (перш за все, служби таксі) та 30 тис. вантажівок
на водні. Буде створено мережу з 1200 водневих заправних станцій
(у тому числі шляхом створення на основі газових заправок комбінованих, здатних заправляти автомобілі як природним газом, так і воднем).
У 2020 році на дорогах країни вже експлуатувалося понад 7 тис. автомобілів і рейсових автобусів на паливних елементах, запущено комерційна експлуатація вантажівок. У РК функціонує близько 40 водневих паливних заправок, понад 80 водневих заправних комплексів знаходяться
в стадії будівництва. До 2025 року Hyundai Motor розраховує випустити
1,6 тис. тягачів Hyundai XCIENT, створити інфраструктуру для їх заправки
і обслуговування і продемонструвати можливість комерційного використання водневого транспорту.
2. Планується розвинути серійне виробництво водневих паливних
елементів великої потужності: до 2040 року випустити елементи сумарною потужністю 15 ГВт для енергозабезпечення громадських та офісних
будівель і промислових підприємств (в тому числі 8 ГВт – для використання в РК). Заплановано, що: до 2040 року 940 тис. домогосподарств
мають бути забезпечені водневими паливними елементами сумарною
потужністю не менше 2,1 ГВт.; необхідно створити газовози, здатні переміщати в цистернах водень до 1 т. при тиску 700 атм., що приблизно
складає денну норму однієї муніципальної водневої заправної станції;
запровадити технології та обладнання для зберігання і транспортування
зрідженого водню; побудувати національну мережу газогонів високого
тиску (50 атм. і більше) для транспортування водню по території країни.
У 2019 року, міністерство земельних ресурсів, інфраструктури,
транспорту та туризму РК (Ministry of Land, Infrastructure and Transport,
MOLIT) оголосило пілотну програму зі створення «водневих міст». Програма Hydrogen Model City передбачає прискорену розробку і тесту-
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вання побутових енергоустановок, оснащених паливними елементами
в декількох зразкових міських зонах. До 2022 року планується побудувати три таких міста (рис. 1). У тестових містах буде використовуватися
транспортна система, що працює на водні, включаючи автобуси та особисті автомобілі. Станції для підзарядки водню будуть доступні на автобусних станціях і парковках. Стратегія є частиною більш широкого бачення щодо забезпечення воднем 10 % міст, округів і селищ країни до
2030 року32.
3. Для розвитку інфраструктури та споруд водневих заправок в
2019 році за ініціативою міністерства торгівлі, промисловості та енергетики найбільші південнокорейські компанії (KOGAS, Hyundai Motor,
Hyosung Heavy Industries Co) і транснаціональні корпорації (Nel Korea Co.,
Ltd., Air Liquide Korea, Woodside Energy), що працюють в сфері водневої
енергетики, вирішили об’єднати зусилля і створили спеціальну компанію Hydrogen Energy Network Co., Ltd. (HyNet) зі статутним фондом
приблизно 120 млн дол. Планується, що HyNet використовуючи кошти
статутного фонду і субсидії уряду (приблизно 1,3 млн дол. на один водневий заправний комплекс), введе в 2022 році в експлуатацію 100 водневих
заправок.

Рис. 1. План водневого міста
Це приблизно третина від кількості заправок, запланованих на території країни до цього часу. Незважаючи на певну ступінь участі держави, HyNet виступає в якості приватного сектора, інвестуючи 50 %
капітальних вкладень до 50 % субсидій уряду. Цю модель можуть використати для формуванням іншого SPC – BusNet. Паралельно йдуть роботи
із розвитку мережі заправних комплексів за участю державної компанії
Korea Expressway Corporation, що керує мережею швидкісних магістралей протяжністю понад 6 тис. км. У липні 2020 року компанії KOGAS і
Hyundai Motor підписали угоду про створення спільного підприємства,
основна мета якого – об’єднати зусилля для спорудження та експлуатації мережі інтегрованих заправних комплексів для легкового, вантажного і громадського транспорту на природному газі, електриці і водневих
паливних елементах. Передбачається, що виробництво водню на подіб32
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них комплексах буде здійснюватися безпосередньо на місці з природного газу, що поставляється компанією KOGAS, а одночасне розміщення
на заправних комплексах енергогенераторів на водневих паливних елементах підвищить їх економічну ефективність. Крім того, компанії будуть
спільно працювати в області створення технологій виробництва скрапленого водню, організації імпортних поставок «зеленого водню» і реалізації проектів в області водневої енергетики за кордоном. Крім того,
після засідання державного Комітету з водневої економіки в і 2020 році
було оголошено, що з метою розвитку в країні інфраструктури поставок
водню та мережі водневих заправних станцій для комерційного транспорту на початку 2021 року буде створено компанію Korea Hydrogen
Energy Network (Kohygen) з інвестуванням в розмірі 300 млн дол. Однак
на кінець 2020 року, в країні офіційно налічується всього 31 така станція
(три – в столиці країни). Для порівняння: в Японії в 2021 р. функціонувало більше ста діючих заправних станцій для водномобілей і планується до 2030 року відкрити десять тисяч нових водневих заправок28–36.
Якщо всі намічені цілі будуть реалізовані, то вже до 2030 року для внутрішніх потреб Кореї буде потрібно приблизно 2 млн тонн водню в рік,
а в 2040 році обсяг внутрішнього попиту зросте до 5,2 млн тонн водню
щорічно. При цьому виробничі можливості всередині країни вкрай обмежені – нині водень в Кореї виробляється як побічний продукт на
трьох великих нафтохімічних заводах (де основний обсяг водню використовується у виробничому процесі), а також на декількох більш дрібних нафтохімічних заводах. Загальний обсяг виробництва водню в Кореї – приблизно 2 млн тонн, при цьому доступний для використання
іншими споживачами об’єм складає не більше 200÷280 тис. тонн, а максимальний доступний резерв для розвитку виробництва на діючих нафтохімічних підприємствах не перевищує 400 тис. тонн. Передбачається: максимально ефективно використовувати можливості для розвитку
попутного виробництва блакитного водню, створюючи мережу мало- і
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середньотоннажних установок по конверсії метану; споруджувати і з
2024 року вводити в експлуатацію середньо- і великотоннажні установки по екстракції і виробництва рідкого водню на діючих терміналах
(Samcheokongyeong, Dangjin) і нарощувати парк спеціальних трейлерів.
Основний акцент на цьому етапі робиться на: розробку та впровадження технологій уловлювання, використання і зберігання вуглецю (Carbon
Capture, Utilization & Storage); використання газопровідної інфраструктури для перекачування газоводородной суміші; виробництві «зеленого
водню» на електролізних виробництвах мегаватного класу на основі великих енергокомплексів, які будуть працювати на ВДЕ.
В цілому, згідно з показниками дорожньої карти, Південна Корея
розраховує до 2040 року отримати річний обсяг виробництва в 5,26 млн
тонн водню (за підсумками 2019 року було вироблено лише 130 тис. тонн).
У цьому документі також міститься прогноз, згідно з яким через двадцять років Південна Корея зможе виробляти для потреб як внутрішнього, так і світового ринку близько 15 ГВт електроенергії за допомогою
установок з паливними елементами. Крім того, влада Республіки Корея
поставили ще одну принципову завдання: до 2040 року досягти можливості щорічно виробляти 6,2 млн одиниць наземних транспортних засобів категорії FCV (для порівняння: в КНР планують до 2030 року виробляти мільйон «водномобілей») (рис. 2). Дорожня карта також включає
Національний план розвитку основних технологій виробництва водню
(the National Core Technology Development Plan), де водень названий
стратегічним ресурсом перспективних технологій. Визначалося, що хоча
країна добилася великих успіхів в розробці або експорті зарубіжних технологій паливних елементів, але країна не досягла того ж прогресу в
технологіях виробництва чи поводження з воднем. Однією з ключових
цілей Національного плану розвитку технологій стало досягнення глобальної конкурентоспроможності країни в технологіях маломасштабного
SMR і електролізу (як PEM, так і лужних).
Таблиця 1
Планові показники підтримки водородної економіки в РК
2018

2022

2040

Produced FCEV

18 000

81 000

6 200 000

FCEV on Korean roads

9 000

67 000

2 900 000

Charging stations

14 st

310 st

>1 200 st

Produced power
from fuel cells

307 MW

1.5 GW

15 GW

Fuel cells for power
in Korea

307 MW

1 GW

8 GW

Energy in buildings

7 MW

50 MW

2.1 GW

Hydrogen
production / Price

130 000 ton

470 000 ton /
6 000 KWR/kg

5.26 mil. ton /
3 000 KRW/kg
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У січні 2020 року Національні збори Кореї прийняв один з перших
в світовій юридичній практиці «Закон про водень» («сприяння розвитку водневої економіки») та «Закон про управління водневою безпекою»
(Hydrogen Economy Promotion and Hydrogen Safety Management Law), закладаючи правову основу державного регулювання водневих відносин
і стандартів безпеки об’єктів. Закон набув чинності 5 лютого 2021 року.
Закон містить положення про: вимоги до безпеки водневого обладнання, процедури сертифікації, про функції та обов’язки різних державних
органів.
Корейська корпорація газової безпеки (KGS) була визначена в
якості центрального урядового органу, який тестує і сертифікує газове обладнання високого тиску. В даний час немає спеціального закону, що регулює сертифікацію обладнання для виробництва та обігу водню, такого
як SMR і компресори, резервуари для зберігання. Нині процес сертифікації цього обладнання регулюється положеннями «Закону про безпеку
газу високого тиску (HPGSL)». Фахівці KGS і MOTIE в даний час працюють
над Законом про безпеку водню, який, як очікується, буде прийнятий в
2022 році. Згідно HPGSL, все пов’язане з воднем обладнання, розраховане на тиск більше 10 бар, вважається газовим обладнанням високого
тиску і повинна бути сертифіковане. З іншого боку, обладнання з розрахунковим тиском нижче 10 бар вважається газом низького тиску. Процес
сертифікації газового обладнання низького тиску і паливних елементів
регулюється Корейським агентством з охорони праці (KOSHA)28–36.
Очікується, що Закон про водень стане центральним законодавчим актом, що регулює водневу промисловість, а Закон про поновлювані
джерела енергії буде використовуватися там, де виникають питання іншого характеру. Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики відповідає за розробку політики водневої економіки. У його компетенцію
також входить ліцензування і реєстрація (і скасування реєстрації) компаній, що спеціалізуються на водні (відповідно до статей 11 і 12 Закону
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про водень)28. Міністерство може зобов’язати власників електростанцій
конвертувати свою станцію в «установку водневого палива». Закон про
поновлювані джерела енергії вимагає ліцензування виробництва газоподібного палива у мера міста або губернатора району, в якому буде побудований об’єкт з виробництва електроенергії. Також існує загальна вимога для отримання ліцензії для подачі заявки для заводу з виробництва
паливних елементів відповідно до нового Закону про водень. Міністр
енергетики має право вимагати план по створенню підприємства з постачання паливних елементів від: центральних або регіональних органів;
державних установ; обласних державних підприємств; інших організацій, визначені Міністерством енергетики. Відповідно до статті 36 Закону
про водень компанії, які бажають виробляти водневі паливні елементи
або компоненти, пов’язані з воднем, повинні отримати схвалення місцевої влади. Зокрема, іноземні компанії (або південнокорейські компанії, що базуються за кордоном), які хочуть експортувати компоненти,
пов’язані з водневими паливними елементами, зобов’язані зареєструвати діяльність в Міністерстві енергетики відповідно до статті 38 Закону
про водень. Стаття 50 Закону стосується вимог до звітності та розкриття
продажних цін на водень, що поставляється для автомобілів. Транспортування водню регулюється Законом про безпечне поводження з газом під високим тиском, який вимагає, щоб транспортування небезпечних газів, включаючи водень, здійснювалася через трубні трейлери та
спеціалізовані труби. Стаття 10 Закону про водень передбачає, що уряд
Південної Кореї буде субсидувати або надавати позики для розробки
проектів, пов’язаних з воднем (включаючи спільні зусилля з іноземними
організаціями). Стаття 13 дозволяє створення приватних інвестиційних
фондів з метою інвестування в водневу промисловість. Уряд може інвестувати 34 мільйони доларів в Фонд водневої економіки і збільшити максимальний ліміт кредитів компаніям, що інвестують в водневий бізнес,
до 8,4 мільйона доларів. Для отримання державного фінансування компанія повинна кваліфікуватися як компанія, що спеціалізується на водні.
Критерієм таких компаній виступає вимога: по отриманню прибутку від
операцій із воднем на рівні не менше 30 % продажів бізнесу; інвестуванню 20 % свого бюджету в дослідження і розробку продуктів, пов’язаних
з воднем. У розділі 6 Закону про водень детально викладаються правила безпеки. Зокрема, стаття 41 регулює відносини із приводу проведення
експертиз в Корейській газовій корпорації з питань безпеки. У розвиток
Закону про водень розробляється також відповідне вторинне законодавство. Так, Міністерство енергетики готує постанову про регулювання небезпечної діяльності та критерії примусового застосування вимог
щодо заходів безпеки та навчання фахівців за воднем. Відносини, що
виникають в процесі імпорту та експорту водневих компонентів, паливних елементів регулюється положеннями розділу 7 Закону про водень.
Міністерство енергетики призначає організацію, відповідальну за водневу безпеку, видає ліцензію на виробництво водневих компонентів,
контролює заходи безпеки компаній, що виробляють водень, перевіряють безпеку водневих компонентів. Приватна організація Hydrogen
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Convergence Alliance призначена підвищенню конкурентоспроможності
компаній, що спеціалізуються на водні. Корейська корпорація газової
безпеки як державне підприємство контролює додержання стандартів
безпеки компонентів та установок, пов’язаних з воднем28, 30.
У РК також працюють водневі асоціації та наукові товариства:
1. З 1989 року в Кореї діє Korean Hydrogen and New Energy Society
(KHNES) – наукове товариство, що випускає журнал по результатам водневих досліджень, проводить наукові конференції (наприклад, перший
корейсько-японскій науковий семінар з водневої енергетики відбувся в
1991 році); 2. В 2014 року з ініціативи муніципалітету міста Ульсан та компанії Deokyang Ltd по виробництву промислових газів була створена
перша в Кореї профільна асоціація Korean Hydrogen Industry Association,
націлена на реалізацію демонстраційних проектів (насамперед, на майданчику майбутнього «водневого міста» Ульсан), комерціалізацію наукових розробок, розвиток виробництва водню і впровадження водневих паливних елементів; 3. Асоціація H2Korea (Hydrogen Convergence
Allience) об’єднала в 2017 році понад 75 південнокорейських компаній та
підрозділів ТНК (Linde, AirLiquid, Air Products) для захисту інтересів учасників при їх взаємодії із державними установами на національному та
міжнародному рівнях, а також позиціювання південнокорейської «водневі ініціативи». Крім того, H2Korea служить інтелектуальним центром
південнокорейського міністерства енергетики і частково фінансується за
рахунок коштів бюджету.
Проте, на шляху розвитку водневої економіки виникли перепони. Зокрема, за прогнозами, через наслідки пандемії в 2020 році приріст
корейського ВВП впаде практично до нуля (роком раніше він становив 2 %). У відповідь влада РК оголосили про реалізацію безпрецедентної програми інвестицій і стимулювання економіки. Програма отримала
гучну назву Korean New Deal (або K-New Deal) – за аналогією з програмою стимулювання американської економіки 1933–1939 років, запущеної
Франкліном Д. Рузвельтом для боротьби з наслідками Великої депресії.
Відповідно до програми, протягом п’яти років з бюджету країни буде
виділено приблизно 94,5 млрд дол. для створення близько 2 млн нових
робочих місць і реалізації пріоритетних напрямів розвитку економіки.
Додаткові інвестиції приватних корейських компаній, місцевої влади та
муніципалітетів складуть більше 37 млрд дол. У переліку 10 областей промисловості, які повинні прискорити відновлення економіки, виділяється
напрямок відновлюваної енергетики та низьковуглецевих промислових
технологій. Розділ нацпрограми отримав назву Green New Deal. У розвиток ВДЕ та створення відповідної енергетичної інфраструктури, технології Smart Grids, підвищення енергоефективності та інші напрямки
буде інвестовано 35 млрд дол. Параметри Green New Deal заявлені амбітні: збільшення встановленої потужності сонячних і вітрових генеруючих потужностей до 42,7 ГВт до 2025 року. Бюджетні інвестиції в розвиток
відновлюваних і нових джерел енергії складуть близько 8,2 млрд дол.;
розвиток парку електромобілів (до 1,1 млн штук в 2025 році) і транспор28
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30
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ту на водневих паливних елементах (до 200 тис. штук в 2025 році) і створення відповідної інфраструктури (в тому числі 450 водневих заправок),
прискорене виведення з експлуатації дизельних транспортних засобів
і переведення транспорту на використання скрапленого газу, гібридні
двигуни і водневі паливні елементи. Бюджетні інвестиції складуть понад
11,5 млрд дол.
В умовах високої залежності від зовнішніх джерел енергії найважливішим інструментом в реалізації енергетичної стратегії РК є дипломатія, яка має для неї особливе значення, так як на відміну від США і
країн ЄС, Південна Корея не має можливості спертися на потужні транснаціональні нафтогазові корпорації. Важливим напрямком південнокорейської енергетичної дипломатії, стала участь в багатосторонніх переговорах з контролю за змінами клімату, на яких РК займає проміжне
положення між розвиненими і країнами, що розвиваються. Не применшуючи значення проблеми ЕПМ, південнокорейські представники разом з тим підкреслюють, що розвиваються, не можуть дозволити собі
обмеження викиду «парникових» газів в обсягах, порівнянних з розвиненими країнами. РК також не схвалює нав’язування країнам, що розвиваються неприйнятних для них високих темпів впровадження альтернативних джерел енергії. В РК розуміють, що розвиток технологій
сьогодні – це шлях до лідерства, це авторитет. До 2000-х рр. Республіка
Корея залишалася однією з небагатьох країн СОТ, яка не мала регіональних торгівельних угод. Проте, поступово торгівельна політика РК еволюціонує від багатостороннього характеру (з урахуванням членства в СОТ
та АТЕС) до регіонального и двостороннього. Така політика укладання
регіональних угод націлена на зростання обсягів торгівлі з провідними
акторами, мінімізацію винятків з торгової та інвестиційної лібералізації,
лібералізацію нетарифних обмежень. Такі угоди стали розцінюватися
як інструмент страхування ризиків національного економічного розвитку, підтримки потенціалу економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності промисловості. Поступово відбувається зрушення в
напрямі активізації регіональної інтеграції за участю РК. А саме, іинституалізації економічного співробітництва в Північно-Східній Азії в рамках
тристоронніх саммітів. Нині Південна Корея активізує діяльність в міжнародному дослідницькому термоядерному проекті ІТЕР (International
Thermonuclear Experimental Reactor). Вперше свої ядерні послуги Південна Корея запропонувала на європейському ринку в 2014 році. Тоді
було підписано з Нідерландами договір на суму 19 млн євро щодо модернізації експериментального ядерного реактора в місті Делфт. У 2015
було підписано у Саудівської Аравії меморандум про будівництво двох
ядерних реакторів SMART вартістю в 2 млрд дол. У 2016 році Південна
Корея підписала кілька договорів про розвиток мирного атома на території Об’єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, електроенергетична корпорація Південної Кореї та Атомна енергетична корпорація ОАЕ
підписали договір, розрахований на 60 років, про пайове інвестування проекту із обслуговування та експлуатації атомної станції на Близькому Сході. У 2019 році було підписано Угоду про наміри щодо розвитку
співробітництва в галузі водневої енергетики між південнокорейським
міністерством торгівлі, промисловості та енергетики та австралійським
міністерством ресурсів. Планується об’єднати зусилля (Австралія здатна
виробляти велику кількість водню за нижчою ціною, а південнокорей-
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ські компанії володіють передовими технологіями в області FCEV) щодо
збільшення імпорту водню з Австралії і експорту FCEV в Австралію. Обидві країни також домовилися розвивати співробітництво в водневої промисловості, наприклад, в дослідженнях і розробках технології зрідження
водню для зберігання і транспортування водню. Примітно, що опублікована у 2019 році Національна воднева стратегія Австралії була одночасно
представлена на трьох мовах (англійській, корейській, японській), а вже
в 2020 року Австралійська академія технології та інжинірингу (Australian
Academy of Technology and Engineering, ATSE) та Національна академія
інжинірингу Кореї (National Academy of Engineering Korea, NAEK) провели двосторонній семінар, на якому фахівці двох країн обговорили ситуацію і конкретні кроки по реалізації спільних проектів. Проте, лідерами
ринку австралійського водню залишаються японські компанії (Kawasaki
Heavy Industries, J-POWER, Marubeni Corporation), що завершують в австралійській провінції Вікторія спорудження пілотної установки з виробництва водню методом газифікації бурого вугілля і супутньої інфраструктури для його скраплення і транспортування. З урахуванням результатів
експлуатації в 2020–2021 роках пілотної установки японські та австралійські учасники проекту розглянуть питання про перехід до створення комерційного промислового виробництва.
Висновки. Вищевикладене дозволяє стверджувати, що нині спостерігається трансформація в світовому ПЕК в напрямі зменшення залежності від кон’юнктури світового ринку традиційних ПЕР та уповільнення зростання вартості енергії. Це можливо зробити за рахунок водню,
його частки в енергетичному балансі. Проте, зміни в структурі енергобалансу й створенні нової водневої енергетичної мережі потребують значних капіталовкладень від 2,5 до 6 трлн. дол. Раніше такі капіталовкладення в розвиток енергетики Західної Європи та Японії не перевищили
0,5–0,6 трлн дол. Відомо, що у період 1973–1985 рр. ціна нафти здійснила два пуассонівські шоки практично удвічі (1974, 1980). Спостерігалося
падіння економічної активності в розвинених країнах, яке сталося слідом за початком економічної кризи. Це явище економічного життя довело, що енерекономіки можуть виявитися по¬тенційно «вузьким місцем».
Зростання світових цін на нафту було сприйняте як початок дорожчання енергії й упо¬вільнення її споживання, що супроводжувалося рядом
явищ: (1) з’явився стимул для промисловорозвинених країн до енергозбереження; (2) виникла потреба у введенні енергоощадних технологій;
(3) знизився рівень споживання нафти на одиницю ВНП; (4) розгортання геологічних пошукових робіт на розвідку родовищ нафти за межами
країн-членів ОПЕК; (5) падіння цін на нафту у 1986 році до рівня 26 доларів США/барель; (6) початок досліджень по проблематиці енергетичних
ризиків і безпеки; (7) позиціонування енергетичної безпеки як завдання
держави, пов’язане з гарантованим забезпеченням нації усіма необхідними енергетичними ресурсами та ототожнення з проблемою зовнішньої енергетичної залежності; (8) логічно виникає завдання забезпечення
гарантованих джерел енергії як усередині країни, так і за її межами.
Період 1986–2003 рр. характеризується відносно незначною волатильністю світових цін нафти. У 90-ті роки найважливішим фактором,
що впливав на такий характер волатильності цін нафти, стало прийняття країнами ОПЕК концепції «коридору цін». Тоді, уряд Південної Кореї,
розуміючи граничну залежність країни від імпорту енергоносіїв, прий-
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няло стратегію щодо збільшення частки ВДЕ і затвердив напрямок водневих технологій як один з ключових драйверів розвитку економіки.
Перші проекти по водневим паливним елементам були здійснені в РК
у 1998 році на Hyundai Motor. Уряд підтримав ці інновації й забезпечив
координацію зусиль муніципалітетів, наукових закладів, державного та
приватного секторів економіки. В процесі розробки та введення в експлуатацію водневих технологій було здійснено перехід від амбіційних
планів (досягнення частки водню на рівні 15 % енергетичного балансу) до формування виважених концепцій розвитку водневої економіки.
Так план досягнення «вуглецевої нейтральності» в 2050 році було озвучено урядом РК тільки в кінці 2020 року після того як, аналогічні заяви були оголошені в ЄС, КНР, Японії. При цьому необхідно зауважити,
що в РК сформовано: цільові орієнтири; інтегровану державно-приватну структуру енергетичного менеджменту; заходи бюджетної підтримки
на дослідження й розробку водневих технологій, виробництво та використання водню (за останні 20 років ці суми склали від 30 млн дол. до
60 млн). Нині щорічні бюджетні витрати на водневі інновації зросли до
500÷700 млн дол.
Дипломатія РК забезпечила створення розгалуженою мережі з
15 регіональних угод, що регулюють відносини із 77,6 % суб’єктами торгівлі РК, що свідчіть про: (1) успішність південнокорейської політики відносно членства в регіональних торгівельних угод; (2) ефективність дипломатичної підтримки зростання експорту країни (на зони вільної торгівлі
припадає 79,3 % сукупного експорту РК); (3) збалансовану участь в світовому процесі торговельної лібералізації; (4) стабілізацію обсягів промислового виробництва, зайнятості, динаміки економічного розвитку; (5) диверсифікованість змісту зон вільної торгівлі, утворених РК за ступенем
охопленням, термінів лібералізації. Є догоди високого стандарту (із ЄС,
США, Перу, Чилі) та обмежені договори (із ЄАВТ, АСЕАН, В’єтнамом).
Специфіка стратегії Кореї полягає в створенні найбільш рентабельною водневої інфраструктури в короткостроковій перспективі і підключення «зелених» поставках водню на більш пізньому етапі. У світлі
цього, газова промисловість повинна зіграти вирішальну роль в ранній
водневої економіки. Проте, з огляду на пандемію в 2020 році приріст корейського ВВП знизився до 0.1 % (у 2019 р. він становив 2 %). Спалах коронавірусного захворювання був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї і згодом поширилася на більшість країн. Всесвітня
організація охорони здоров’я визнала її пандемією. Для подолання ризиків уряд РК позиціонує реалізацію інвестиційного стимулювання 10 областей промисловості, які повинні прискорити відновлення економіки.
В проект Green New Deal включено сферу відновлюваної енергетики та
низьковуглецевих промислових технологій, створення відповідної енергетичної інфраструктури, технології Smart Grids, підвищення. Прогнозує
відновлення темпів зростання ВВП країни до 3,6 % в 2021 році в контексті
планів по виділенню двох додаткових коштів розміром в майже 20 млрд
доларів і потенційного прийняття ще одного антикризового бюджету
для порятунку економіки.
Важливим моментом, на нашу думку, стане проблема енергоменеджменту. Оскільки темпи розвитку не є єдиним чинником, що визначає структуру, складність і силу прояву зовнішніх виробничих зв’язків
ПЕК. Навіть за стабільних темпів роль непрямих зв’язків і витрат може
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зрости, якщо збільшаться питомі капіталовкладення в нові джерела
енергії, частка фондомісткості продукції в матеріально-речовинній структурі капіталовкладень, потужності, потрібні для компенсації витрат на
створення нового енергетичного ланцюжка як для первинних енергоресурсів так й для водню. Звідси питання про складність зовнішніх виробничих зв’язків.
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ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ СВІТОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
ВНАСЛІДОК КОРОНАВІРУСНОЇ КРИЗИ
Постановка проблеми. Міжнародний повітряний транспорт сьогодні є одним з найбільш ефективних засобів встановлення і поглиблення економічних і соціальних зв’язків між країнами.
Актуальність даної теми визначається високою значимістю авіаційних перевезень не тільки для всіх верств населення і самих авіакомпаній, а й для держав в цілому, оскільки даний сектор відіграє одну з
провідних ролей в підвищенні конкурентоспроможності національної
економіки на світовому ринку і сприяє розширенню можливостей реалізації і розвитку потенціалу країни шляхом підвищення рівня ефективності та рентабельності сучасної транспортної інфраструктури.
Сфера пасажирських авіаперевезень завжди гостро і болісно реагувала на соціальні, економічні та політичні кризи, що відбуваються у
світі. А пандемія COVID-19 привела до повномасштабної кризи з введенням обмежень на поїздки і припиненням польотів в глобальних зусиллях стримування поширення вірусу. На думку деяких експертів, нинішня
криза є гіршою тих, що коли-небудь зустрічалися в історії авіаційної промисловості.
Формулювання новизни і наукові здобутки автора. Безумовно,
зв’язок між містами і країнами, що забезпечується авіаційним транспортом, полегшує торгівлю, туризм та інвестиційні потоки, які є важливими
каталізаторами економічного зростання країн. Значне ослаблення попиту на авіаперевезення у зв’язку з пандемією, ставить під загрозу економічну активність і зайнятість, підтримувану галуззю повітряного транспорту. Наукові здобутки автора полягають у аналізі закономірностей і
тенденцій, притаманних сучасному світовому ринку авіаційних перевезень, а також прогнозі його розвитку в умовах нестабільного попиту на
авіаперевезення, якій викликаний пандемією коронавірусної інфекції
COVID-19.
Формулювання основного завдання дослідження. У цілому авіаційна галузь підтримує 65,5 мільйона робочих місць по всьому світу і
оборот в 2,7 трлн дол. США1, тому важливо, щоб дана сфера безперебійно функціонувала. Труднощі, з якими зіткнулися авіакомпанії в 2020 році
обумовлюють інтерес до зміни їх фінансових показників і пошук рішень
для подолання кризи, тому метою дослідження виступає аналіз впливу
короновірусної інфекції на сферу авіаперевезень.

1
Офіційний сайт Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) [Електронний ресурс]. URL: https://www.iata.org.
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Результати дослідження. Авіатранспортні послуги на сьогоднішній день є динамічним сектором міжнародної торгівлі послугами. Щорічно в світі авіаперевізники відкривають нові маршрути для перевезень,
все більша кількість людей (до березня 2020 року) відправлялися подорожувати. Окрім того, слід наголосити на наступних важливих моментах.
По-перше, Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) підрахувала,
що кожні 100 дол. США, які витрачено на повітряний транспорт, приносять в підсумку вигоду для економіки на 325 дол. А кожні 100 додаткових
робочих місць у цивільній авіації приводять до появи в різних секторах економіки 610 нових робочих місць по більш широкій номенклатурі
професій2.
По-друге, на сьогоднішній день на ринку авіаперевезень переважає тенденція лібералізації. Це призводить до збільшення числа авіакомпаній, зростання конкуренції.
По-третє, ринок авіаперевезень характеризується глобалізацією.
Термін «національний перевізник» досить розмитий сьогодні. Компанії
укладають між собою різні код-шерінгові угоди, які дозволяють продавати квитки на один рейс двох авіакомпаніям і більш. Крім даних угод відбуваються злиття авіаперевізників (Air France і KLM в 2004 році), створюються міжнародні альянси.
Завдяки повітряному сполученню в секторі туризму було створено
майже 37 мільйонів робочих місць і забезпечено надходження близько
897 млрд дол. США на рік у світовий ВВП2.
Однак пандемія привела до безпрецедентних обмежень на переміщення людей і товарів по світу, в силу чого багато країн і регіонів виявилися ізольованими. В результаті авіаційна промисловість зіткнулася з
глибокою кризою в своїй історії.
На відміну від авіаперевезень, аеропортовий бізнес завжди був
більш рентабельним – принаймні, якщо говорити про великі столичні та
регіональні аеропорти. Проте коронавірусна пандемія боляче вдарила і
по аеропортової галузі: повітряні гавані зазнають багатомільйонних збитків, вони змушені переходити на новий регламент роботи, оптимізувати
ресурси і переглядати свої інвестиційні програми.
Пандемія коронавірусу змінила не тільки авіаперевезення, а й
авіаційну промисловість. Із зупинкою польотів ринкова вартість літаків,
за які раніше авіакомпанії платили сотні мільйонів доларів, в одну мить
наблизилася до нуля. Попит на повітряні судна буде відновлюватися повільно – слідом за відновленням авіасполучення. А це означає, що
авіавиробникам і їх постачальникам різних рівнів доведеться серйозно
перебудовувати виробництво.
Так, Airbus робить все можливе, щоб забезпечити максимальну експлуатаційну готовність санітарної авіації, а саме гвинтокрилів для
екстрених вильотів. Виробник розробляє спеціальні рішення для ізоляції кабіни гвинтокрила від основної частини салону. Серед них – захисні екрани, які служать бар’єром між екіпажем і пацієнтами і допомагають
захистити пілотів. Компанія вже представила це технічне рішення для

2
Офіційний сайт Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) [Електронний ресурс]. URL: https://www.icao.int.
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легких дводвигунових вертольотів H135 і H145, а також вертольотів важкого класу AS332 / H225. Аналогічні рішення для моделей AS365, H155 і H175
будуть запропоновані найближчим часом.
Крім того, Airbus випустив керівництво про те, як правильно проводити прибирання і дезінфекцію вертольотів, робочих місць і обладнання, які могли зазнати зараження. Окрема увага приділяється навчанню. Практичний і технічний інструктаж тепер можна проводити онлайн,
адже вони адаптовані до віртуального середовища з використанням
спеціального програмного забезпечення.
За останніми оцінками ІКАО, в 2020 році авіакомпанії втратили від
до 387 млрд дол. США своїх валових операційних доходів2. З огляду на
те, що близько 90 % всього авіаційного парку вимушено знаходиться на
землі, а попит у другому півріччі 2020 року практично дорівнював нулю,
це вже перевищує масштаби кризи, що спостерігалася через спалах
важкого гострого респіраторного синдрому в 2003 році і подій 11 вересня
2001 року.
У 2020 році, за даними ІКАО, скорочення числа посадкових місць
на 50 % призвело до зниження загального обсягу пасажирських перевезень на 60 %, а загальна кількість перевезених авіапасажирів в перший рік пандемії склала всього 1,8 млрд чоловік в порівнянні з 4,5 млрд
чоловік в 2019 році.
Ці дані також вказують на те, що в результаті впливу COVID-19 авіакомпанії зазнали фінансових збитків, при цьому аеропорти і постачальники аеронавігаційного обслуговування втратили ще 115 млрд і 13 млрд
відповідно.
Найбільше втрат, що пов’язані зі зниженням пасажирських перевезень, зазнав Азійсько-Тихоокеанський регіон (120 млрд дол. США), далі
Європа (100 млрд дол. США) та Північна Америка (88 млрд дол. США).
Латинська Америка та Карибський басейн, Близький Схід та Африка –
26 млрд дол. США, 22 млрд дол. США та 14 млрд дол. США доларів відповідно.
Станом на кінець травня 2020 року найбільш високі показники
відновлення загального обсягу пасажирських перевезень у всьому світі
відзначалися в Азійсько-Тихоокеанскому і Північноамериканському регіонах, що в основному було досягнуто за рахунок значних розмірів їх
внутрішніх ринків. В Європі спостерігалося тимчасове відновлення, проте з вересня воно змінилося стрімким спадом. У четвертому кварталі
2020 року відзначалося зростання обсягу перевезень в Латинській Америці і Карибському басейні, в той час як в Африці і на Близькому Сході
спостерігалися менш швидкі темпи відновлення
На підставі даних IATA, скорочення пасажиропотоку в європейських країнах (у звіт увійшли 23 держави) склало від 55 % (Україна, Ізраїль,
Туреччина) до 76 % (Норвегія)1. У таблиці 1 представлена інформація про
зниження кількості перевезених пасажирів по кожній країні окремо.

1
Офіційний сайт Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) [Електронний ресурс]. URL: https://www.iata.org.
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Таблиця 1
Зниження пасажиропотоку в країнах Європи після введення
обмежувальних заходів по боротьбі з вірусом COVID-19 (червень, 2020)
Країна

Зниження обсягів пасажирських перевезень, млн чол.

Великобританія

154,6

Іспанія

124,5

Німеччина

113,4

Італія

92

Франція

88,7

Росія

67,5

Туреччина

58,7

Нідерланди

32,6

Швейцарія

22,6

Греція

28,8

Португалія

28,6

Норвегія

26

Польща

22,8

Швеція

22,6

Ірландія

21,3

Бельгія

18,6

Австрія

16,5

Ізраїль

13,1

Румунія

12,3

Україна

10,8

Чехія

10,6

Угорщина

9,8

Фінляндія

9,6

Так, найбільше зниження пасажиропотоку спостерігається в Великобританії (падіння на 61 %), Іспанії (59 %) і Німеччини (63%).
На доповнення, на (рис. 1) відображено також і економічні втрати
держав.
Обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній в
січні 2021 року зменшилися на 65,4 % в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року і склали 286,6 тис. чол. При цьому обсяги міжнародних
пасажирських перевезень зменшилися на 66 % і склали 253,1 тис. чол.
Пасажиропотік через аеропорти України скоротився на 69,9 % і склав
521 тис. чол., в тому числі в міжнародному сполученні – на 71 % і склав
452,3 тис. пасажирів4.
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Рис. 1. Економічні втрати країн Європи після введення обмежувальних
заходів по боротьбі з вірусом COVID-19 (червень, 2020), млрд дол. США3.
Найбільше падіння обсягу світового пасажиропотоку (на 88 %) відбулося, як уже зазначалося, у квітні 2020 як реакція на закриття державами кордонів. У зв’язку з цим Євроконтроль провів дослідження і запропонував проєкт сценаріїв по відновленню галузі5.
Євроконтроль (на момент квітня 2020 року) розглядав три сценарії
подальшого розвитку подій (рис. 2). Якщо вакцина стане доступна влітку
2021-го року і пандемія буде завершена, то рівень 2019-го року буде досягнутий в 2024-му році (сценарій 1).

Рис. 2. Прогнозовані сценарії обсягів авіаперевезень для Європи
2020–2024 рр. в порівнянні з рівнем 2019 р., кількість авіарейсів
Impact of COVID-19 on European Aviation (June 2020): https://www.iata.org/contentas
sets/2dc66fdff10d455a84535184d206d132/covid-europe-june2020.
4
Офіційний сайт Державної авіаційної служби України [Електронний ресурс]. URL:
https://www.avia.gov.ua.
5
EUROCONTROL Five-Year Forecast 2020–2024. URL: https://www.eurocontrol.int/sites/
default/files/2020-11/eurocontrol-five-year-forecast-europe-2020-2024.
3
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Якщо ліки з’явиться до літа 2022 року, колишніх показників вдасться досягти до 2026-го (сценарій 2). Негативний сценарій, в основі якого
лежить неефективність вакцини і нові обмежувальні заходи навіть у 2022,
передбачає відновлення галузі до рівня 2019-го року до 2029-го (сценарій 3)5. На жаль, як бачимо, найбільш ймовірнісне настання третього
песимістичного сценарію.
Наслідки для авіації залежать від тривалості і масштабів спалаху і
вжитих заходів по стримуванню, рівня довіри споживачів і економічних
умов, причому довгострокові наслідки ще не цілком очевидні.
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) очікує за результатами 2021 р.:
1. У зв’язку з відкриттям кордонів і зростанням попиту авіаційна галузь скоротить збитки до 15,8 млрд дол. США, а чистий прибуток складе –
2,6 %.
2. Авіакомпанії будуть знаходитися в режимі відновлення, але все
ще значно нижче докризових рівнів (2019 р.) за багатьма показниками
ефективності:
3. Загальна кількість пасажирів зросте до 3,38 млрд чол. (рівень
2014 р.), що значно нижче 4,54 млрд чол. подорожуючих в 2019 р.
4. Загальні доходи складуть 598 млрд дол. США, що все ще буде на
29% нижче рівня 838 млрд дол. США в 2019 р.
5. Питомі витрати знизяться, оскільки постійні витрати розподілені
по більшій кількості пасажирів, ніж в 2020 р.
6. Збережеться вплив вантажоперевезень в авіатранспортній галузі, доходи від цього сегмента сягнуть рекордних 138 млрд дол. США
(збільшення на 25 % до 2020 р).
7. Ціни на авіаційне паливо зростуть у середньому до 51,8 дол. США
за барель протягом року в міру зростання світової економічної активності і попиту на нафту. Незважаючи на те, що це додасть деякого тиску
на авіакомпанії, така ціна за барель аналогічна 2016 г. (52,1 дол. США) і
буде найнижчою з 2004 р. (49,7 дол. США).
8. Конкуренція серед авіакомпаній, безсумнівно, буде ще більш інтенсивною1.
Завдання на 2022 рік – перетворити зменшені втрати 2021 року в
прибуток, який знадобиться авіакомпаніям для погашення своїх боргів в
результаті жахливої кризи.
Рада ІКАО заснувала Цільову групу Ради по відновленню авіації
(ЦГРВА) з метою узгодити керівні принципи надання максимально ефективного сприяння в справі уніфікації та впорядкування застосовуваних у
всьому світі численних підходів до здійснення заходів реагування та відновлення в сферах охорони здоров’я та безпеки. В рамках всеосяжного
процесу були визначені стратегічні пріоритети і політика на підтримку
держав і авіаційної промисловості з метою забезпечення безпечного,
надійного і стабільного відновлення авіаційного сектору.

1
Офіційний сайт Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) [Електронний ресурс]. URL: https://www.iata.org.
5
EUROCONTROL Five-Year Forecast 2020-2024. URL: https://www.eurocontrol.int/sites/
default/files/ 2020-11/eurocontrol-five-year-forecast-europe-2020-2024.
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Висновки. Підводячи підсумок, можна зробити висновок про
вкрай серйозний вплив пандемії на галузь авіаційних перевезень. За
останні роки цивільна авіація вже стикалася з кризами, проте оцінка наслідків пандемії все ще є досить складним завданням. На сьогоднішній
день немає точного рішення ситуації, що склалася, оскільки відновлення
галузі багато в чому залежить від узгоджених дій різних держав.
У середньостроковій і довгостроковій перспективі саме уряди країн будуть відігравати ключову роль в стимулюванні попиту на
повітряний транспорт і прискоренні відновлення пасажирської авіації.
Відновлення довіри споживачів буде важливою частиною цих зусиль.
Це особливо значимо, враховуючи істотний тиск пандемії на світову економіку, зниження доходів і високий рівень безробіття, що призводить до
підвищення цінової чутливості попиту на повітряний транспорт.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕЛИКИХ ДАНИХ
У ГЛОБАЛЬНІЙ ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Постановка проблеми в загальній формі і обґрунтування її актуальності. В сучасних умовах світового економічного розвитку на зміну
традиційним ресурсам прийшли інформаційні технології, що сформували кардинально нові правила взаємодії між економічними суб’єктами і
стали визначальним фактором конкурентоспроможності, що тісно пов’язаний із здатністю до швидкої адаптації до усіх можливих технологічних
змін та викликів. Серед основних інструментів глобальної цифрової економіки визначальне місце належить технології великих даних, яка дозволяє вирішити актуальну на сьогодні проблему аналізу великих масивів
даних, у зв’язку з чим широко використовується у багатьох галузях.
Формулювання новизни і наукові здобутки автора в порівнянні з роботами попередників. Проблематика великих даних, виходячи
з її перспектив у контексті глобального технологічного розвитку, досліджується, переважно, під кутом зору інформаційних технологій. Водночас, впливу великих даних на економічні процеси приділяли увагу у
своїх роботах такі вітчизняні та наукові дослідники, як Г. Жосан, С. Заєць,
Дж. Коен, К. Нікітенко, Е. Палмер, І. Стояненко, Б. Френкс, Д. Форман. Проте, враховуючи вплив технології великих даних на економічні процеси,
наявність економічного ефекту від її використання, варто дослідити особливості і тенденції розвитку даної технології як однієї з компонент глобальної цифрової економіки.
Формулювання основного завдання дослідження. Основним
завданням дослідження є аналіз особливостей розвитку технології великих даних у глобальній цифровій економіці.
Короткий виклад розв’язання поставленого завдання. Термін
«великі дані» був вперше сформульований К. Лінчем у 2008 році і означав великі масиви даних неоднорідного характеру, обсяг яких перевищує 150 Гб на добу. Сьогодні не існує чітких критеріїв щодо обсягів інформації, які можна віднести до великих даних, але вказаний показник досі
використовується для їх ідентифікації.
В загальному розумінні, поняття «великі дані» (від. англ. «Big Data»)
пов’язано зі значними масивами інформації, що у зв’язку з їх обсягом не
піддаються обробці користувачами і потребують застосування цифрових
методів та інструментів, характеризуються швидкістю їх формування, нагромадження і обробки.
Сьогодні сучасних серед технологій, що використовуються для обробки великих масивів даних, можна виділити наступні:
– технології ідентифікації;
– технології блокчейн;
– квантові технології;
– штучний інтелект;
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– хмарні обчислення;
– нейронні мережі;
– суперкомпютери тощо.
Перевагою великих даних як ресурсу є його незалежність від територіальних бар’єрів та невичерпний характер, адже кожен користувач
інформаційних систем і технологій щохвилини генерує сотні терабайтів
інформації на день, зокрема, у процесі використання різноманітних програм і додатків на власному смартфоні.
Враховуючи переваги великих даних, провідні технологічні держави збільшують обсяги інвестицій у їх розвиток і отримують економічний
ефект, що виявляється, передусім, у скороченні витрат на обробку інформації. Аналіз сучасного світового ринку великих даних свідчить про те,
що провідні позиції на ньому посідають технологічні країни. За даними
компанії IDС, сьогодні найбільшу частку глобального ринку великих даних займають США, після них майже 20 % ринку рівномірно розподілено
між Японією, Великобританією, Китаєм та Німеччиною (рис. 1).

Рис. 1. Частка країн світу у загальному обсязі ринку великих даних, (%).
Джерело: дані компанії IDC1.
Компанії світу швидко пристосовуються до світових тенденцій
цифрового розвитку і впроваджують технологію Big Data у свою діяльність у відповідь на потреби ринку. Першими компаніями, які зрозуміли приховану цінність великого обсягу інформації, були Google, Amazon,
Yahoo, Facebook, де були розроблені інструменти для збору, аналізу та
зберігання великих обсягів даних2. В подальшому скорочення витрат на
зберігання, обробку і генерування інформації довело безпрограшність їх
стратегії і змусило інші компанії звернути увагу на дану технологію.
Сьогодні діяльність ряду компаній, які працюють у технологічній
сфері, пов’язана з розробкою програмного забезпечення і мобільних
додатків на основі технологій великих даних. До Топ-5 таких компаній за
версією The Manifest, входить компанія з України (табл. 1).
Особливими попитом на світовому ринку Big Data користуються
розробки, що здатні спростити і полегшити взаємодію фірм з їх постачальниками і клієнтами.
1
Офіційний сайт компанії Іnternational Data Corporation (IDC) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.idc.com.
2
Нікітенко К. C., Жосан Г. В. Визначення ролі великих даних у прийнятті рішень в
економіці та фінансах // економічний простір. 2020. № 161. С. 63–66.
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Таблиця 1
Топ-5 компаній світу, що використовують у своїй діяльності технології
великих даних
Компанія /
країна
SPEC (Індія)

Сфера діяльності

Напрямки використання технології великих
даних

Консалтинг, розробка
Спеціальні рішення у
програмного забезпегалузі мобільних додатків
чення та мобільних додля роботи з покупцями
датків для сфери охорота постачальниками.
ни здоров’я, підприємств
роздрібної торгівлі.

PSL Corp. (США,
Колумбія, Мексика)

Розробка програмного
забезпечення, консалтинг, великі дані, веб-розробка.

Підтримка клієнтів у
різних галузях. Розробка
маркетингових веб-додатків для фірм.

Intellias (Україна)

Постачання послуг з
розробки програмного
забезпечення на основі
великих даних, штучного інтелекту та хмарних
рішень.

Програмні рішення в
галузі автомобілебудування, фінансів, сільського господарства, транспорту, телекомунікацій,
технологій, охорони
здоров’я та роздрібної
торгівлі.

Coherent
Solutions (США)

Розробка програмного
забезпечення.

Розробка мобільних
додатків для малих і середніх підприємств, для
сфери охорони здоров’я
тощо для аналітичних
цілей клієнтів.

Hatchworks
Technologies
(США)

Розробка програмного
забезпечення.

Розробка мобільних додатків на основі технологій великих даних.

Примітка. Складено автором за даними: Top 100 Big Data
Companies3.
Технології великих даних ще декілька років тому була не достатньо дослідженою з точки зору ефективності та доцільності її використання. Сьогодні Big Data використовується у банківській сфері, сфері телекомунікацій, транспортній галузі, медіагалузі, сфері охорони здоров’я,
освітній діяльності, у сфері державного урядування та в бізнесі. Технології великих даних є важливим інструментом для компаній, вона дозволяють відстежувати та аналізувати значні обсяги бізнес-даних у режимі
3
Top 100 Big Data Companies / The Manifest [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://themanifest.com/big-data/companies.

180

реального часу. Особливої актуальності Big Data набувають у період пандемії COVID-19, оскільки виступають базисом для технологій і розробок
боротьби і запобігання захворюваності.
За прогнозом компанії IDC, до 2022 року світовий обсяг ринку «великих даних» перевищить 274 млрд дол. США і в подальшому буде спостерігатись зростання даного ринку прискореними темпами, враховуючи його сучасний стан і тенденції (рис. 2).

Рис. 2. Доходи від використання технологій Big Data з 2015 по 2022 рр.,
(млрд дол. США)
Джерело: дані компанії Statista4.
Технологія великих даних також активно використовується і в
Україні, зокрема, у діяльності мобільних операторів, які першими почали
впроваджувати Big Data, а також у фінансовій та страховій сферах. Окрім
того, дана технологія виявилась ефективною для сучасних вітчизняних
компаній, які оптимізували свою операційну, маркетингову, логістичну
та інші види діяльності, завдяки чому досягли скорочення витрат. Проте, варто зазначити, що вітчизняний ринок Big Data перебуває на початковій стадії свого розвитку і підпадає під негативний вплив тих проблем,
які супроводжують усі процеси цифровізації в Україні. Подальше впровадження технологій Big Data у нашій державі залежить від готовності до
сприйняття процесів цифрової трансформації і відкритості до них.
Висновки. Стрімкий інформаційний розвиток, що супроводжується зростанням масивів інформації у геометричній прогресії, породжує
необхідність пошуку актуальних цифрових інструментів, які б відповідали на виклики і потреби сучасного суспільства. Розробка та активне
впровадження у більшість сфер економічної діяльності технології великих даних (Big Data) є відповіддю на обмеженість можливостей традиційних технологічних та аналітичних інструментів оперувати масивами даних у тих обсягах, які вимагає об’єктивна дійсність. Технологія Big
Data довела свою ефективність на практиці через скорочення витрат на
4
Офіційний сайт компанії Statista [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://
www.statista.com.
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зберігання і аналіз інформації, оптимізацію роботи компаній та державних структур. У зв’язку з цим, технологія великих даних стала невід’ємною компонентою глобальної цифрової економіки, а її використання на
тривалий час увійшло у сучасні бізнес-процеси компаній.
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В США
ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Актуальність проблеми. Під впливом пандемії COVID-19 актуалізуються питання щодо збільшення кількості підприємств малого та середнього бізнесу. Зміцненню економічних зв’язків між країнами на цьому
етапі сприяє франчайзинговий бізнес, який охоплює практично усі види
економічної діяльності та є одним із дієвих і демократичних способів виходу за межі національних ринків.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти франчайзингу досліджувалися у працях зарубіжних та вітчизняних дослідників,
зокрема: А. Днеса, Л. Кабраля, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, Ф. Лафонтейна,
П. Милгрома, М. Портера, Дж. Робертса, Ф. Росса, Г. Андрощука, В. Денисюка, В. Довганя, Д. Землякова, Л. Качаліної, В. Качканова, С. Клімової,
Н. Ковальчук, Легейди, М. Макашева, Ю. Шамрай та інших.
Незважаючи на значний науковий доробок, залишаються недостатньо вивченими питання щодо розвитку франчайзингу в США під
впливом пандемії COVID-19.
Метoю статті є аналіз розвитку франчайзингу в США під впливом
пандемії COVID-19.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на значний вплив пандемії COVID-19 на ефективність ведення малого та середнього бізнесу
(МСП) в США протягом 2020 року передбачається зростання для власників бізнесу. Економіка США перебуває в першій хвилі масового перезавантаження після пандемії COVID-19, і власники малого та середнього бізнесу очолюють цей шлях. Вони виявляють можливості, створюють
нові компанії та застосовують технології як способи адаптації та побудови довготривалого бізнесу1.
У США налічується 30 мільйонів малих і середніх підприємств, в
яких працює 60 % американців та становить 40 % ВВП США. Згідно з даними американського видання GGV Capital, 64 % опитаних власників
малих та середніх підприємств заявили, що результати їх бізнесу були
гіршими в 2020 році, ніж у 2019 році, а 45 % були змушені звільнити працівників. Крім того, на підприємства, що належать жінкам, темношкірим
та ветеранам США, непропорційно вплинули пандемія та інші виклики
2020 року. Навпаки, настрої на 2021 рік відображають стійкість власників
малого бізнесу до пошуку нових способів залучення клієнтів, використання технологій для прискорення зростання та адаптації операцій для

83 % Of Small Business Owners Report Optimism For 2021. [Електронний ресурс].
Режим доступу: https://www.prnewswire.com/news-releases/83-of-small-business-ownersreport-optimism-for-2021-301159592.html.
1

183

виживання та процвітання, що призводить до значного оптимізму на наступний рік5.
Нове опитування настроїв показує, що триває перезавантаження;
Більшість очікує поліпшення темпів зростання, найму та технологій.
83 % вважають, що їхній бізнес буде ефективнішим у 2021 році, ніж
у 2020 році.
93 % планують найняти в 2021 році проти 45 %, які звільнили працівників у 2020 році.
75 % мають намір витратити на технології в 2021 році більше, ніж у
2020 році.
75 % закликали уряд надати допомогу у вигляді надзвичайних
грантів, довгострокових грантів та пільги за оренду, хоча лише 52 % подали заявки на позики за Програмою захисту зарплати через програму
відсутність доступу та орієнтація на МСП1.
В умовах сьогодення, франчайзинг є однією з найперспективніших моделей розвитку бізнесу. У своєму сучасному вигляді франчайзинг
зародився в США в другій половині XIX ст. Історично франчайзинг тут є
одним з найбільш розвинених і успішних форм організації та розвитку
підприємницької діяльності. Віковий досвід існування франчайзингу в
США довів його стійкість і забезпечив популярність.
Засновником франчайзингу в США можна вважати Ісаака Зінгера –
всесвітньо відомого засновника виробництва швейних машин. Потім,
інша молода компанія «Дженерал моторс» створила ефективну франчайзингову систему. У такий же спосіб компанією «Рексол» було організовано мережу аптек13.
Американський франчайзинг, набувши великий внутрішній досвід, рушив за кордон. Багато компаній продали свої франшизи в інших
країнах, а деякі з них швидкими темпами поширюють свою міжнародну мережу. Саме тут з’явилися самі знамениті франшизи – «McDonald’s»,
«Burger King», «Baskin-Robbins», «Pizza Hut» та ін.
На сьогодні, франчайзинг є домінуючою формою підприємницької
діяльності в США, і з кожним роком її популярність зростає. З 1980 року
по 2020 рік кількість франчайзингових точок зросла на 150 %, з щорічним
приростом близько 7 %. Американський франчайзинг, його принципи і
стандарти є своєрідним еталоном для всього світу7.
Темпи зростання франчайзингу не тільки в США, але і в світі настільки значні, що Комітет палати представників з питань малого бізнесу
визнав франчайзинг найшвидше розвиваючим видом американського
експорту. В даний час більше 500 американських компаній мають більше 50 тисяч франшизних точок по всьому світу, і ця цифра невпинно зростає. Все більше франчайзерів країни прагнуть вийти на міжнародний

1
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Режим доступу: https://www.prnewswire.com/news-releases/83-of-small-business-ownersreport-optimism-for-2021-301159592.html.
5
Офіційний сайт FRANdata [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.
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Офіційний сайт American Association of Franchisees & Dealers. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.aafd.org.
13
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ринок, а більше половини франчайзі, що з’явилися за останні 10 років,
перебувають за межами США10.
За даними американського звіту про економічні перспективи
FRANdata в якому розглядаються тенденції зростання франчайзингу після економічних наслідків пандемії COVID-19, а також поглиблений прогноз стану для всіх 50 штатів та Вашингтона, прогнозується позитивне
зростання для франчайзингового бізнесу в 2021 році, при постійній федеральній підтримці допандемічного рівня економічного виробництва
до кінця року5.
У франшизах працюватиме близько 8,3 мільйонів людей. Зайнятість буде зосереджена в роздрібній, харчовій та сферах послуг і буде
для нижчих кваліфікованих робітників, групи, яка найбільше постраждала від економічного спаду. Очікується, що відкриття нових підприємств
відбудеться від великих роботодавців, таких як готелі та ресторани.
Міжнародна асоціація франчайзингу опублікувала щорічний звіт
про економічні перспективи, в якому досліджується поточний стан франчайзингової галузі та економічний прогноз. Цьогорічний звіт відображає
величезні виклики, з якими франшизна індустрія стикалася протягом
усього розпалу пандемії корона вірусу та демонструє надійне майбутнє
для галузі в цілому8.
Незважаючи на проблеми, які відбуваються у світовій економіці, ринок франчайзингу має позитивні темпи зростання в 2016–2020 рр.
за всіма аналізованими показниками, які також прогнозуються і на
2021 рік 4.
У таблиці 1 представлені ключові показники розвитку франчайзингового сектора США за період 2016–2020 рр., узагальнені на основі даних
найбільшої дослідницької компанії США IHS8, (табл. 1):
Таблиця 1
Динаміка показників і темпи приросту галузі франчайзингу в США в
2016-2020 рр. та прогноз на 2021 рік
Показник

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Кількість закладів,
од.

735,9

748,8

760,5

773,6

753,8

780,2

Темпи приросту, %

–

1,8

1,6

1,7

-2,6

3,5

Ч-ть зайнятих у
галузі, тис.осіб

7756

7975

8208

8434

7492

8253

Темпи приросту, %

–

2,8

2,9

2,8

-11,2

10,2

Оборот галузі,
млрд дол. США

682,8

720,4

760,4

787,5

670

780

4
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Темпи приросту, %

–

5,5

5,5

3,6

-14,9

16,4

ВВП, млрд дол.
США

406,4

427,5

452,1

473,4

446,3

477,4

Темпи приросту,
%

–

5,2

5,8

4,7

-5,7

7

Примітка. Складено автором за даними Franchise Business
Economic Outlook for 2021.
За даними Міжнародної асоціації франчайзингу (IFA), кількість
підприємств, які працюють за франчайзинговою системою в США в
2019 році збільшилася на 1,7 % до 773,6 тисяч одиниць, а в 2020 році зменшилась на 2,6 % до 753,8 тисяч одиниць та очікується, що в 2021 році вони
збільшаться на 3,5 % до 780,2 тисяч одиниць, що говорить про динамічний розвиток франчайзингового бізнесу в США4, (рис. 1):

Рис. 1. Кількість підприємств, які працюють за франчайзинговою
системою в США та темпи приросту (падіння) в 2007–2020 рр. та
прогноз на 2021 рік (одиниць; %)
Примітка. Побудовано автором автором за даними Franchise
Business Economic Outlook for 2021.
Згідно з даними Міжнародної асоціації франчайзингу, відповідно
до щорічного звіту по франчайзингу Franchise Business Economic Outlook
2021 виручка франчайзингових підприємств США, в 2019 році оборот галузі франчайзингу США виріс до 787,5 млрд дол. США, але в 2020 році
знизився на 14,9 % до 670 млрд дол. США, що пов’язано з пандемією
COVID-19, але, все ще становили 3 % від загального номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) США. За прогнозними даними виручка
франчайзингових підприємств США в 2021 році становитиме 780 млрд
дол. США, що на 16,4 % більше у порівнянні з 2020 роком.
Варто зазначити, що за останні 5 років обсяги виручки від франчайзингого бізнесу в США виросли майже на 100 млрд дол. США4, (рис. 2):
4
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Рис. 2. Обсяг виручки, яку отримують франчайзери в США та темпи її
приросту в 2014-2020 рр. і прогноз на 2021 рік, (млрд дол. США; %)
Примітка. Побудовано автором автором за даними Franchise
Business Economic Outlook for 2021.
У 2020 році FRANdata визначила 108 нових брендів франшизи в
22 галузях США. Ресторани та заклади швидкого харчування є двома
найбільшими сферами для нових франшиз США. Кількість нових брендів
в сфері охорони здоров’я та фітнесу також зростає та становить 48 % ринку нових франшиз3.
Модель франчайзингу поширена практично у всіх галузях економіки США, проте велику частку займає громадське харчування, бізнес
і побутові послуги. Лідерами американського ринку є сегмент швидкого
громадського харчування та ресторани, на частку яких припадає по 14 %,
далі йдуть послуги здоровя та фітнес з часткою в 13 %4, (рис. 3):

Рис. 3. Галузевий розподіл ринку франчайзингових послуг у США
в 2020 році, (%)
Примітка. Побудовано автором автором за даними Franchise
Business Economic Outlook for 2021.
3
Franchise Business Economic Outlook for 2020 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://emarket.franchise.org.
4
Franchise Business Economic Outlook for 2021 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://emarket.franchise.org.
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У 2020 році в США працювало понад 750 тисяч франчайзингових
закладів, які отримали прибуток близько 670 млрд дол. США та в них було
зайнято 7,5 мільйонів осіб. Найбільший сегмент франчайзингової індустрії – ресторани швидкого обслуговування, частка яких понад 250 млрд
дол. США від загального обсягу виробництва галузі. Другу позицію посідають бізнес-послуги з часткою близько 100 млрд дол. США4.
У 2020 році зайнятість на умовах франшизи скоротилася на 11,2 % –
до 7,5 мільйонів і втратила приблизно 940 тисяч робочих місць, оскільки
більшість підприємств працювали в умовах зменшеної зайнятості через
обмежені можливості та погіршення доходів8.
Зайнятість у франчайзинговому бізнесі зросла на 2,8 % в 2019 році
до 8 434 тисячі робочих місць, а в 2020 році знизилася на 11,2 %, але прогнозується зростання на 10,2 % в 2021 році до 8253 тисяч робочих місць, а
вихід франшизи виріс на 4,7 % в 2019 році, в 2020 році знизився на 5,7 %,
але за прогнозами буде зростати на 7 % в 2021 році3.
США довгий період були лідером за кількістю франчайзерів, зосереджених на світовому ринку з кількістю в 2580 франчайзерів. Проте,
в останні три роки тенденція змінилася та лідерство отримав Китай з
4 530 франчайзинговими мережами15.
За даними американської компанії FranchiseDirect, яка опублікувала рейтинг «ТОП-100 глобальних франшиз 2021» (TOP-100 GLOBAL
FRANCHISES), після вивчення франчайзингових брендів з усього світу,
десятку лідерів рейтингу склали американські франшизи в сферах громадського харчування та готельно-ресторанного бізнесу, а також одна
торговельна компанія12, (табл. 2):
Таблиця 2
Топ-10 франшиз світу в 2021 році
№

Назва франшизи

Вид діяльності

Кількість об’єктів

1

McDonald’s

Громадське харчування

38 695

2

KFC

Громадське харчування

23 105

3

BurgerKing

Громадське харчування

18 840

4

7-Eleven

Мережа магазинів
біля дому

66 195

5

Domino’s

Громадське харчування

17 020

6

Ace Hardware
Corporation

Мережа магазинів
(побутові послуги)

3
Franchise Business Economic Outlook for 2020 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://emarket.franchise.org.
5
Офіційний сайт FRANdata [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.
frandata.com.
8
Офіційний сайт Міжнародної Асоціації з франчайзингу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.franchise.org.
12
Top-100 Franchises 2021 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.
franchisedirect.com/top100globalfranchises/rankings.
15
Побоченко Л. М., Цой А. В. Дослідження розвитку світового ринку франчайзингових послуг в умовах глобальної конкуренції [Електроний ресурс] / Л. М. Побоченко,
А. В. Цой // Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 38. С. 148–157.
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7

Century 21

Продаж нерухомості

11 600

8

Papa John’s

Швидке харчування
(піца та суміжні товари)

5 345

9

Taco Bell

Громадське харчування

7 135

10

PizzaHut
Громадське харчування
17 175
Примітка. Складено автором за даними Franchise Direct.

Як і в 2020 році, лідируюче положення в рейтингу займають
франшизи сегмента фаст-фуд – 7 компаній з першої десятки рейтингу
«ТОП-100 глобальних франшиз 2021» працюють саме в цьому сегменті.
Друге місце впевнено тримає сегмент послуг (фітнес, готельно-ресторанний бізнес, перукарні, салони масажу і спа, навчання, поштові та бізнес-послуги та ін.). Тільки дві франшизи з лідируючої десятки з рітейлу6.
Висновки. Таким чином, варто зазачити, що в 2020 році відбулося
зниження рівня зайнятості в США по франшизі на 11,2 %, втрата приблизно 940 тисяч робочих місць у американській галузі через закриття бізнесу та обмежені можливості Франчайзинг вніс 670 млрд дол. США в економіку США в 2020 році і це становило 3 % національного ВВП.
За прогнозними даними, майже весь економічний збиток, заподіяний пандемією COVID-19, може бути пом’якшений у 2021 році за значної
державної допомоги. А саме, франчайзинг відкриє понад 26 тисяч локацій, додасть 800 тисяч нових робочих місць та внесе 447 млрд дол. США
до ВВП США
Прогнозується, що внесок франчайзингу в економіку зросте на
7 % у 2021 році, досягнувши допандемічного рівня економічного виробництва до кінця року Швидкі, законодавчі заходи щодо допомоги з
COVID-19 можуть запустити економіку. Отже, франчайзинг має надзвичайний потенціал для оздоровлення економіки США. Завдяки швидкій
адаптації, масштабованим технологіям та зосередженню на затребуваних продуктах та послугах сектор франчайзингу демонструє свою стійкість. У поєднанні з розумною політикою з Вашингтона франшизи можуть допомогти американцям повернутися до роботи.
Список використаних джерел та літератури:
1. 83 % Of Small Business Owners Report Optimism For 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.prnewswire.com/news-releases/83of-small-business-owners-report-optimism-for-2021-301159592.html.
2. Franchise International Statistics [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://franchiseek.com.
3. Franchise Business Economic Outlook for 2020 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://emarket.franchise.org.
4. Franchise Business Economic Outlook for 2021 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://emarket.franchise.org.
5. Офіційний сайт FRANdata [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.frandata.com.

6
Офіційний сайт Frаnchise Direct. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://
www.franchising.com.
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15. Побоченко Л. М., Цой А. В. Дослідження розвитку світового ринку франчайзингових послуг в умовах глобальної конкуренції [Електроний ресурс] / Л. М. Побоченко, А. В. Цой // Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 38. С. 148–157.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
Постановка проблеми. Загальні закономірності та основи формування політики управління процесами зовнішніх запозичень в країнах,
що трансформують свою суспільно-економічну систему є досліджуваною
проблематикою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: І. Ансоффа, М. Бредлі,
Ю. Брігхема, Р. Коуза, Е. Маршалла, Е. Нікбахта, Ж. Перара, Й. Шумпетера.
Виклад основного матеріалу. Дійсно, поняття «зовнішній борг»,
«боргова модель», «дефіцит платіжного балансу» стали нормою сучасного економічного життя країн світу. Однак там, де є норми, там є і відхилення від цих норм або їх неправильне розуміння. В окремих країнах, що
розвиваються, боргова модель має спотворений характер, коли зовнішні запозичення здійснюються на фоні руйнації механізмів внутрішнього
нагромадження та кредитування, що, в свою чергу, призводить до побудови фінансової піраміди на рівні цілої держави, для якої зовнішні запозичення перетворюються на своєрідний наркотик без якого ця держава
просто не може існувати1. Тобто, залучення фінансових ресурсів ззовні
відбувається внаслідок необхідності погашення старих боргових зобов’язань держави, а не з метою розвитку реального сектору економіки або
сприяння соціально-економічним перетворенням. Таким чином, уряди
таких країн намагаються відтягнути момент краху фінансової піраміди,
яку вони самі ж і побудували.
Саме така ситуація виникла в Україні в 1998 році, коли зовнішній
борг зріс до того рівня, що його обслуговування вимагало щоразу нових
внутрішніх, а також і зовнішніх позик, аж до моменту виникнення загрози відмови держави від своїх боргових зобов’язань, а критично високе
відволікання інвестиційних ресурсів для покриття бюджетного дефіциту не дозволяло стимулювати розвиток реального сектора економіки. Це
призвело до балансування країни на грані дефолту протягом двох років
і було, насамперед, обумовлено відсутністю в Україні системної боргової
політики, що є складовою частиною бюджетної політики, а також відсутністю фінансово-економічних обґрунтувань наслідків зовнішніх запозичень. Тому, питання формування зваженої боргової моделі та проведення відповідної послідовної боргової політики було і залишається вкрай
важливим та актуальним для України навіть зараз, коли економічна ситуація в країні стабілізувалася. Фактично, на даному періоді розвитку,
саме державний борг виступає одним з головних чинників, який обтяжує економічний та політичний розвиток України в перші роки нового тисячоліття.
1
Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов. М. : Финансы и статистика, 1984. Т. 2: К – П. 511 с.
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На подальших етапах в якості пріоритетів технологічного розвитку постали цілі інформаційної політики. Остання переслідує одразу цілий комплекс принципових та локальних задач, і є обов’язковою умовою створення ефективної збалансованої економіки, орієнтованої на
внутрішнє споживання і експорт інформаційних технологій і послуг, що
базується на принципах чіткого розподілу сфер відповідальності і принципів діяльності економіки і держави, максимального використовування інтелектуального і кадрового потенціалу, гармонійного входження в
світову постіндустріальну економіку на основі кооперації і інформаційної
відвертості.
Економічний досвід найбільш успішних країн Азійсько-Тихоокеанського регіону свідчить про те, що національна конкурентоспорможність
забезпечується завдяки формуванню та послідовному виконанню цільових програм, перспективних науково-технічних проектів, чіткій орієнтації прикладних НДДКР та інновацій, вирішенню найактуальніших задач
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, безперервності циклу «НДР – ДКР – технології – серійне виробництво – ринок», залученню різнопланових джерел фінансування для створення наукоємких виробництв і максимальній ефективності бюджетних асигнувань.
При організації інституційної політики в Україні доцільно враховувати й досвід проведення інноваційного регулювання в країнах пострадянського простору. Фундаментальна наука є однією із стратегічних
складових розвитку суспільства, причому результати фундаментальних
досліджень, найважливіших прикладних досліджень і розробок служать
основою економічного зростання держави, його стійкого розвитку, чинником, що визначає місце держави в сучасному світі. В умовах трансформаційного розвитку необхідно забезпечити раціональне поєднання
державного регулювання і ринкових механізмів, заходів прямого і непрямого стимулювання наукової, науково-технічної і інноваційної діяльності при реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій і
техніки.
Резюмуючи викладене, відзначимо, що перехід до використання
виважених програмно-цільових підходів розвитку української економіки,
які визначають найважливіші напрями державної політики в області розвитку науки і технологій, мету, задачі і шляхи їх реалізації, а також систему економічних і інших заходів, стимулюючих наукову і науково-технічну
діяльність, зокрема на базі випробуваних міжнародною практикою методик інноваційної політики з використанням інструментарію інституційного регулювання постає безальтернативним засобом виводу економіки
країни на більш сприятливі конкурентні позиції на світовому ринку, в
системі міжнародного поділу праці. Фактично йдеться про послідовне
створення організаційних і економічних механізмів для підвищення попиту на інновації з боку вітчизняного виробництва, про забезпечення
випереджаючого розвитку фундаментальної науки, найважливіших прикладних досліджень і розробок. Для цього є потрібним не тільки вдосконалення рамкових засад господарської діяльності, доопрацювання
нормативно-правової бази наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності, але й вивірена стратегія галузевого розвитку, адаптація науково-технічного комплексу до умов ринкової економіки, забезпечення
взаємодії державного і приватного капіталу в цілях розвитку науки, технологій і техніки.
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Однак, при залученні позик позичальнику необхідно враховувати
свої можливості в обслуговуванні боргу, тому що надлишкове запозичення, а також нераціональне його використання можуть призвести до
важкого боргового тягаря, що істотно ускладнить проведення соціально-економічної і фінансової політики держави4–6. Щоб уникнути таких
проблем, держава повинна мати комплексну систему управління зовнішнім боргом, яка дозволить відслідковувати всі кредити і позики, проводити аналіз боргової ситуації, розробляти стратегію зовнішнього запозичення.
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AIRPORT SERVICES INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
MANAGEMENT
In the context of globalization of the world economy, international air
transportation is an important part of the integration process of countries
into the modern system of international economic relations and accession
to the international market of transport services. The world aviation complex
and aviation infrastructure of countries is of exceptional importance for
solving socio-economic problems, improving the living standards of the
population and belongs to significant areas of the economy. The process of
improving air transport provides an oppoштуrtunity to improve relationships
with other countries, increase potential markets for goods and services,
directly involve aviation companies in foreign projects and, as a result, be
competitive in the field of air transportation.
Both domestic and foreign scientists deal with the problems of
studying the processes of competitiveness management. The theoretical
and applied issues of solving multifaceted problems of competitive relations
and competition are devoted to the work of such founders of economics
and modern economists as Antonjuk L. L., Bazyljuk Ja. B., Budkin V.,
Chuzhykov V. I., Cyghankova T. M., Dzhusov O., Duchynsjka N. I., Ghejecj V.,
Hay C., Howard J. Shatz, Krugman P., Linsi L., Luk'janenko D. Gh., Melnyk T. M.,
Porter M. E., Poruchnyk A. M., Rumyantsev A. P., Steblianko I., Stukalo N. V.,
Zhalilo Ja. A. and others. The scientific works of such scientists as Addie J.,
Andronov O. M., Aref'jeva O. V., O'Connell J., Ghryghorak M. Uj., Graham A.,
Itani N., Keast R., Kulyk V. A., Lozhachevsjka O. M., Macário R., Mason K.,
Peneda M., Savchenko L. V., Sidenko S. V., Sokolova O., Wiedemann M. are
devoted to the research of the issues of increasing the efficiency of the
activity of air enterprises and management of their competitiveness in the
world market of air transportation. At the same time, despite the existence
of deep and thorough scientific developments of domestic and foreign
scientists of different years, the competitiveness increasing of international
airport services under the influence of crises and structural changes in the
world economy is not sufficiently developed and needs to be improved.
The aim of the study is to develop and substantiate mechanisms
and tools to increase the competitive position of airport services in the
global air transportation market based on an in-depth analysis of the
specifics of international airports in global competition and identify modern
requirements of airport services consumers.
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The pandemiological situation in the world, associated with the
outbreak of acute respiratory disease COVID-19, and restrictions imposed
by states to combat its spread, have directly affected the aviation industry
around the world and Ukraine, in particular, where in 2020 there is a
significant reduction in production aviation enterprises.
The complication of the epidemic situation in the world and in
Ukraine, associated with the spread of COVID-19, led to a decline in demand
for air transportation, as a result of which airlines were forced to reduce
the frequency or cancel the vast majority of flights. In addition, due to the
restrictive measures taken by Governments to combat COVID-19, both
international and domestic passenger services have been temporarily
suspended, leading to a reduction in airline passenger traffic (Figure 1).

Figure 1. Worldwide revenue passenger kilometres (RPKs) flown annually1
The international competitiveness of the airport service affects both
the political and macroeconomic situation in the country, the international
government, the investment state, the environmental situation, the
development of international tourism, the level of income, etc.
Regarding the peculiarities of the aviation services market of Ukraine,
it is necessary to single out the factors that have the greatest impact on the
activities of domestic airports:
– political risks;
– instability of the legal framework;
– possible changes in taxation and credit and financial policy of the
state;
– increase in costs and terms of capital investments;
– deterioration of the general economic situation in Ukraine;
– problems with raising funds for expansion.
Political and macroeconomic risks to airports:
– economic and political situation in the world and individual regions;
– supply and demand in the world and individual regions, expectations
of demand;
– adopted regulations and actions of Ukrainian and foreign states to
regulate the market;
– tax burden on the financial result;
1

review/.

IATA. Annual review 2020. Available at: https://www.iata.org/en/publications/annual-
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– inflationary processes in the economy of Ukraine;
– problems with raising funds for expansion;
– the activity of airports is regulated by labor and social legislation.
Changes in this legislation, primarily in terms of tax and insurance payments,
may affect the company's financial results;
– tax burden and changes in tax legislation – the requirements of the
tax authorities make it difficult to raise funds to expand the airport;
– the risk of changes in legislation that may affect the terms of
redemption of bonds;
– rising inflation or declining consumer confidence in the future;
– force majeure.
It should be noted that there is no risk assessment and management
system at Ukrainian airports.
In addition, the volume of passenger traffic is also affected by the
transport infrastructure around the airport, namely: the presence or absence
of regular rail connections with the city it serves. Only a few regional airports
in Central and Eastern Europe have such connections. It is worth noting that
the presence of the electric train at the airport Lublin – Swidnik is one of the
factors that has a positive effect on the growth of passenger traffic. Recently,
the city authorities synchronized the schedule of suburban trains with the
schedule of departures and arrivals at the airport.
According to the experience of Central and Eastern Europe, those
regional airports that serve a city with a population of at least 200 thousand
inhabitants (excluding the agglomeration) and have stable tourist flows have
a great chance of success2.
The potential for competitiveness of the airport, as well as any other
enterprise in the service sector, is determined by the corporate strength of
the manufacturer of these values. In the conditions of dynamic development
of world aviation the question of strategy of development of infrastructure
of the leading international airports which aims to solve a problem of full,
timely, uninterrupted and qualitative satisfaction of fast growing demand
of consumers of services with the minimum expenses becomes extremely
actual. However, the airport infrastructure is quite wasteful and requires
constant investment in the renovation of infrastructure and technological
systems. Airport infrastructure is a set of objects, which by their functional
purpose are divided into objects that directly serve the technological
process of air transportation (the scope of aviation activities), and objects
that create additional services3. Improving the competitiveness of the
airport in the global economic environment involves timely modernization
and harmonious development of its facilities in accordance with the
requirements of the airport services market based on rational resource
provision and effective management of the property complex at all stages of
operation and development4.
2
Кудрицька Ж. В., Апарова О. В., Жебка В. В. Економічна ефективність сталого розвитку підприємств авіаційної галузі / Ж. В. Кудрицька, О. В. Апарова, В. В. Жебка // Монографія. К. : Логос, 2012. 464 с.
3
Ложачевська О. М., Сидоренко К. В. Формування конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів: Монографія. К. : ФОП Маслаков, 2019. 250 с.
4
Lozhachevska O., Sidenko S., Sydorenko K. Global laws of the development of the
global aviation market / О. Lozhachevska, S. Sidenko, K. Sydorenko // The Journal of International
Economic Policy. 2018. №2 (29). С. 55–74. https://doi.org/10.33111/iep.2018.29.03.
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Airports must have the infrastructure to operate efficiently in
accordance with safety and security requirements, to ensure the efficient
operation of aircraft, to minimize inconvenience to passengers and to
provide fast and reliable baggage systems5. As air traffic grows, airports must
ensure that each system is flexible enough to meet future needs.
One of the determining factors in the international competitiveness of
airport services is the provision of aviation security. Today, there are standards
for some elements of the global aviation security system6. Increasing
capacity and technological gaps in some countries threaten to preserve
international recognition and the integrity of the global network7. Human
factors have the greatest impact on security performance when it comes to
cyber and insider threats.
Almost 60 % of passengers in Europe pass through only 25 airports.
The international competitiveness of airport services directly depends on
the activities of airlines with which airports interact. Today, airlines are in
survival mode. They should be able to operate flights in parts, connecting
city after city, where the requirements and restrictions of the government are
removed. This is in everyone's interest – tickets are only sold by airlines, so it is
very important for them to get all the support they need to do so in a flexible
environment that allows them to be flexible, reactive and ultimately return as
many passengers as possible.
An airline operating from an airport overloaded with slots cannot plan
its schedule if it is unsure, months in advance, which slots it is allowed to
use8. Slots guarantee a reliable schedule and ultimately the ability to arrive
at your final destination in the fastest and most convenient time. It is the
airport slots that determine a successful airline.
94 % of airport pairs pass through indirect connections – in other
words, hub airports. Slots-coordinated airports are crucial for communication
and, of course, gain additional competitive advantages. Unfortunately, due
to the pandemic and coronavirus infection, the airline is currently unable to
operate 80 % of the slots, there is no demand to meet the schedules invested
over decades and built on precise access times at the busiest airports in the
world. Airports, airlines and slot coordinators are working to find the right
balance of flexibility.
Airlines, airport operators, independent slot coordinators and relevant
government agencies should make every reasonable effort to identify airport
capacity constraints and potential congestion problems long before these
problems do arise. Coordinated efforts can then be made to avoid such
problems for the benefit of all stakeholders, and this will require constant
5
Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М. Забезпечення інноваційної активності авіаційних
підприємств у контексті логістичної діяльності / І. В. Кривов’язюк, Ю. М. Кулик // Проблеми
системного підходу в економіці. 2017. Вип. 6 (62). C. 7–14.
6
Lytvynenko S., Panasiuk I. Trends and prospects of development of the global and
national air transport markets / S. Lytvynenko, I. Panasiuk // Intellectualization of logistics and
Supply Chain Management. 2020. №1. DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1-9.
7
Skrypnyk N., Sydorenko K. The main components of the formation of a modern
innovation base of competitiveness in the context of globalization transformations / N. Skrypnyk,
K. Sydorenko // Бізнес-Інформ. 2019. №4. С. 115–123. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4115-123.
8
Кулаєв Ю. Ф. Економіка цивільної авіації / Ю. Ф. Кулаєв // Монографія. К. : Фенікс,
2011. 680 с.
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and open contacts and cooperation between all stakeholders. Power
should be related to the estimated service performance during peak hours,
not to annual performance. Co-location of airlines / alliances / partnerships
support the efficient operation of airlines and ensure the best use of airport
infrastructure.
Strengthening the economic regulation of airport services, which
creates strong incentives for airports to increase costs and reduce
airport charges, can bring significant benefits to consumers and affect
competitiveness. For example, the share of fully private airports in Europe
increased from 9 % to 16 % between 2010 and 2017, while the share of mixed
ownership models increased from 13 % to 25 % over the same period9. In
cases where public airports can be seen as benign monopolies, which often
pursue economic and social goals to support their local region, private
airports aim to return investors10. The expansion of private ownership in
the airport sector is not combined with proper regulatory oversight, which
encourages airports to increase costs and ensure that airports respond to
consumer needs.
The competitiveness of airport services is affected by a factor such
as the level of airport charges. Lower tariffs, all other things being equal,
stimulate additional demand, maintaining additional links and promoting
economic activity, productivity and competitiveness11. Increasing demand for
air transportation in turn gives a significant boost to the economy. Reducing
airport charges is boosting business development by reducing fares and
increasing competitiveness, stimulating additional tourism and, finally,
encouraging the further development of the European aviation sector.
Thus, the modern concept of managing the international
competitiveness of airport services should be based on ensuring the
conditions for successful operation in a competitive environment and
creating competitive advantages over other airports inside and outside the
country in any economic, political, social and other changes in its external
environment.
Recommendations for the use of results: research materials can be
used to write and update strategic plans for the development of the aviation
industry of Ukraine for short and long term.
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ІМПЕРАТИВИ І ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ
Постановка проблеми. Після низки масштабних світових економічних криз, що торкнулись також і на найбільш розвинених економік
світу, у поле зору вчених і експертів потрапила проблема нерівності –
вона швидко перетворилася на один з провідних об’єктів дослідження
для економістів, соціологів, політологів, істориків, так само, як і тема волатильності посткризових процесів, з яких по-різному виходили країни
і різні суспільні страти в них. Сьогодні, на порозі чергової економічної
кризи, коли саме нерівність, за висновком Дж. Стігліца, є першопричиною і наслідком економічних криз, стоїть невідкладне завдання – дослідження її імперативів, витоків і шляхів подолання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, зокрема А. Вайкмана,
Е. Фон Вайдзекера, Л. Гленвілля, Л. Даймонда, Ф. Дієса, Р. Дюваля, Ф. Захарії, Е. Лібанової, Д. Де Мартіно, К. Maтьйо, Дж. Стігліца, Г. Стердин’яка,
T. Пікетті, P. Райха, Д. Родрика, лабораторій Міжнародного валютного
фонду і Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
Всесвітнього науково-дослідного інституту економіки розвитку Університету ООН, Інституту статистики ЮНЕСКО, Французької обсерваторії
економічної кон’юнктури (OFCE), World Inequality Lab та інших, дає підстави стверджувати, що їхні автори і наукові та експертні колективи достатньою мірою опрацювали матеріал та узагальнили величезний масив
статистичних даних, аби дійти висновку, що нерівність між країнами та в
самих країнах становить загрозу світовому економічному розвиткові.
Мета статті полягає в тім, щоб, узагальнивши світовий науковий і
експертний доробок у галузі дослідження економічної нерівності, визначити стратегічні прорахунки світових суб’єктів і регуляторів економічного розвитку, встановити парадигмальну першопричину розгортання деструктивних турбулентних процесів, які сповільнюють глобальний
економічний розвиток та стоять на шляху економічного вирівнювання і
стабільності.
Виклад основного матеріалу. Позитивні очікування, пов’язані з
економічною глобалізацією можуть бути вкладені в коротку базову формулу, за якою мали б розвиватись міжнародні економічні відносини і яка
має чіткий соціальний підтекст – це глобальне економічне зростання і
глобальне соціально-економічне вирівнювання, базоване на солідаристській за характером міжнародній економічній взаємодії.
Очевидно, що задекларовані цілі апріорі зобов’язували світових
економічних суб’єктів діяти у рамках вимог глобальної соціальної доцільності, тобто керуватись не лише економічними (інтересами, ефективністю, прибутковістю), а й позаекономічними вимогами (прагненням
справедливості, прагненням рівності, свободи вибору, солідаризмом).
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Як і очевидно те, що економічна глобалізація розвивалась іншим шляхом, а саме – за законами лібералізму, апріорі маючи на увазі конкуренцію і нерівність, і, на цій основі, поглиблення розшарування між країнами, причому, ці принципи не обмежувались лише сферою економіки, а
агресивно поширювалась на соціальне життя, культуру і політику, що і
визначило її основні соціальні та економічні наслідки та перетворилось
на провідну її ознаку.
Низка сучасних авторів зазначає, що на початку XXI століття стало очевидним – глобальні тренди почали стрімко змінюватися, виникли
стійкі загрози економічній глобалізації, і не лише її ліберально-демократичній парадигмі, а й самому процесу. Рух до все більш відкритого, ліберального глобального порядку сповільнився, і почав відкочуватись назад.
Зміна трендів розпочалась і співпала з фінансовими кризами, перша з
яких розгорнулась у 1997 році на Азійських фінансових ринках у результаті масованої атаки спекулятивного капіталу і стрімкого зростання державного та корпоративного боргу; друга – на американському ринку
субстандартних іпотечних кредитів у 2008 році, що призвело до Великої
рецесії; третя, яка загрожувала євро і всьому Європейському союзу – була
спровокована борговою кризою і банкрутством Греції 2010 року. В усіх випадках саме політика ліберальних еліт призвела до різкого падіння національних економік, високого рівня безробіття і зниження доходів у всьому
світі. Ці кризи нанесли шкоди репутації економічної глобалізації і ідеї лібералізації міжнародних економічних відносин в цілому.
Проте (що насторожувало), найбільш характерною тенденцією
посткризового розвитку визнано динамізацію процесу поглиблення
нерівності, що ускладнює не лише міжнародні економічні, а й соціальні
відносини в країнах та на глобальному рівні, провокуючи деструктивні
соціальні процеси. Так зокрема, кризи найбільш суттєво позначалися на
майновому стані найменш забезпечених верств населення і середнього класу, тим часом як державні політики подолання кризи зводились
до державної підтримки заможних верств населення, що дозволило їм
швидко відновлювати свої позиції на ринку, тоді як інші верстви населення такої підтримки не мали29, 32. Завдяки цьому десять років поспіль
після світової фінансової кризи доходи самих багатих різко зростали,
кількість мільярдерів майже подвоїлась. У 2017–2018 рр., коли 736 млн
чол. жили в умовах крайньої бідності, менше ніж на 5,5 дол. на день, кожні два дні з’являвся новий мільярдер. У 2018 році доходи страти найбідніших в світі скоротилися на 500 млндол. на день, тоді як доходи мільярдерів зросли на 900 млрд дол. – їхні активи щоденно збільшувалися
на 2,5 млрд, при тому, що світова економіка у 2018 році зросла лише на
3,8 % 9. В доповіді міжнародної дослідницької групи Oxfam, підготовленій
міжнародними експертами і презентованій на Давоському економічному форумі, зазначається: «Світова економіка зламана – сотні мільйонів
людей живуть в умовах крайньої бідності, в той час як величезні бонуси
дістаються тим, хто знаходиться на самій верхівці... Зараз в світі прожи9
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inequality/income-inequality.htm.
29
Райх P. Послешок. Экономика будущего – Карьера Пресс. 2012. 208 с.
32
Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. М. : Издательство Эксмо, 2015. 512 с.
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ває найрекордніше за всю людську історію число мільярдерів, в той час
як кількість бідних також досягло найвищої позначки – криза нерівності
стає кричущою»23. Тим часом, Міжнародний валютний фонд і Організація
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) проаналізувавши причини виникнення розриву в розмірах статків і його впливу на економічну ситуацію в світі констатували закономірність: «Якщо нерівність в доходах збільшується, рівень економічного зростання знижується… Якщо
частка 20 % самих багатих в сукупних доходах збільшується, в середньостроковій перспективі економічне зростання сповільнюється»24.
Нерівність більшою мірою відбивається у концентрації багатств,
ніж у доходах. Багатства вищої страти населення виступають основою
інвестування економіки меншою мірою, ніж звичайні доходи середніх і бідних, і якщо враховувати, що понад 2 тис. доларових мільярдерів,
близько 10 % найбагатших домогосподарств, володіють половиною загального багатства, а решта 50 % володіють другою половиною, причому
40 % найменш забезпечених з них володіють трохи більше 3 %23 – можна
очікувати, що темпи глобального економічного зростання у майбутньому
можуть скорочуватись, що є зворотною стороною накопичення багатств
на одному полюсі чи то в країні, чи то в глобальному просторі (рис. 1).

Рис. 1. Крива нерівності і зростання у світі у 1980–2016 роках
Це доводить і та обставина, що глобальне зростання нерівності в
світі не завжди лише прогресувало: якщо частка верхнього центиля за
рівнем доходів зросла з 16 % в 1980 році до 22 % у 2000 році, то потім вона
знизилася до 20 %, а частка, що припадала на нижні за рівнем доходів
50 %, коливалася довкола 9 %20. Ріст доходів в цей час спостерігався також і у середній категорії (у тім числі для середніх і нижчих класів в США
та Європи20.
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Своїм зростанням світова економіка завдячує тому, що доходи найбіднішої половини світового населення значно зросли завдяки високим
темпам росту економіки в Азії, особливо в Китаї і Індії. Переривання цієї
тенденції після 2000 року обумовлено скороченням середнього рівня
нерівності в доходах між країнами, тоді як нерівність в кожній конкретній
країні продовжувала зростати.
Водночас, поглиблення економічної нерівності всередині країн, –
зауважує Дж. Стігліц32, – має зворотний ефект, а саме, – прискорює зростання глобальної економічної нерівності у світі. Як вважають фахівці з World Inequality Lab, якщо ця тенденція зберігатиметься, глобальна
нерівність поглиблюватиметься навіть за швидких темпів росту доходів в
Африці, Латинській Америці і Азії в найближчі три десятиліття і змінюватиме систему міжнародних економічних відносин.
Нерівність між країнами і нерівність в країнах, співіснують паралельно і хоча тісно пов’язані між собою, проте їх не можна розглядати як
одне явище. Показовою в цьому відношенні є позиція, яка обстоюється, зокрема, в аналітичних доповідях ОЕСР, які, починаючи з посткризових років, публікуються регулярно. Як і інші, автори доповіді вказують
на те, що кризи спричиняються саме нерівністю але, водночас, і підживлюють поглиблення нерівності, причому «розрив між багатими і бідними зростає в більшості країн-членів ОЕСР», а це, як відомо, країни з ліберальною ринковою економікою. В наші дні «нерівність стало загальним
приводом для занепокоєння як для тих країн, що приймають рішення,
так і для країн, що розвиваються, і для суспільств в цілому»9. Рівномірний
розподіл капіталу між регіонами світу – а саме в цьому полягав очікуваний позитивний ефект глобалізації, – мав забезпечити населення цих
регіонів зайнятістю і доходами, а відтак, гарантувати соціальне вирівнювання, проте, як виявилось, соціальна рівність в глобальних масштабах
залежить від цілої низки факторів, пов’язаних з умовами розвитку країн,
а, найголовніше – залежить від їхніх успіхів в глобальному контексті. Як
вже зазначалось, переважна більшість дослідників вважає, що світові
економічні кризи найбільше позначалися на країнах, що розвиваються, або знаходяться на периферії глобального розвитку, і доводить, що
такі наслідки витікають з природи самої нерівності, яка криється в ліберальній парадигмі глобалізації – ліберальній уніфікації економічних і соціальних інститутів в країнах світу, які беззастережно долучались до цих
процесів і в результаті збанкрутували, а в глобальному вимірі основним
наслідком цього стала реструктуризація міжнародних відносин: від партнерства до залежності.
Втім, цього не відбулося в країнах з міцним соціальним підґрунтям
економічного розвитку. Проаналізувавши та порівнявши тенденції до
зростання нерівності у низці розвинених країн (зокрема в США і країнах
ЄС), експерти World Inequality Lab дійшли висновку, що в країнах із соціально-орієнтованою економічною політикою крива нерівності є менш
стрімкою, а доходи середніх і нижчих економічних страт населення зростають і більшою мірою корельовані із зростанням національного доходу.
9
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Основні їхні висновки зводяться до того, що саме завдяки солідарному
характеру політики вирівнювання країн Європи: по-перше, приріст доходів середніх і нижчих верств населення відбувається вищими темпами, ніж у решті країн світу; по-друге, уповільнюється негативна глобальна тенденція зростання нерівності; по-третє, і головне, що завданням
міжнародних інституцій мають бути не технократичні прийоми посилення економічного зростання, а формування нової, солідаристської моделі
боротьби з нерівністю, що дозволить наповнити глобальне економічне
зростання новими джерелами і попередити світові кризи20. Вони прогнозують, що якщо така модель буде задіяна, то це дозволить підняти доходи на новий рівень (рис. 2).

Рис. 2. Залежність зростання доходів від обраної моделі соціальноекономічного розвитку
Водночас Р. Райх, Т. Пікетті застерігають, посилаючись на приклад
економіки США, що концентрація багатств на одному полюсі характеризує ситуацію, як вибухонебезпечну. Оскільки саме середній клас забезпечує стабільність економіки, то брак грошової маси у незаможної
частини населення виливається в падіння купівельної спроможності, що
негативно відбивається на економіці в цілому – падає виробництво і зростає безробіття, а це ще більше стискає інвестиційну базу, породжує дисбаланси – бюджет стає дефіцитним через недобір податків, влада і далі
скорочує соціальні витрати, водночас дорожчає житло, освіта, медичне
страхування, що змушує брати іпотечні кредити. Саме так в 2007 році, через надмірну закредитованість населення, спочатку обвалилися іпотечний і фінансовий ринки, а згодом увесь глобальний ринок. Всі ці симптоми, також, передували і Великій депресії 1929 року і нагадують, що в
ті роки 25 % всієї грошової маси в США належали десятці найзаможніших, а сьогодні цей показник дорівнює 23 %29.
Підрахунки, здійснені вченими World Inequality Lab дають ствердну відповідь на питання про ефективність перерозподілу доходів як
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щодо їхнього вирівнювання, так і їхнього зростання. Аргументи на користь боротьби з економічною нерівністю базуються не на етичній чи
політичній точці зору – вони підтверджені економічною дійсністю. Автори вважають, що кореляція між глобальним (або національним) економічним зростанням і економічною рівністю в світі (чи в країні) досить
слабка, але за умови перерозподільного втручання держави в економічні процеси прослідковуються тенденції до скорочення розшарування
в суспільстві і світі в цілому, а, найголовніше, відбувається розширення
бази заощаджень, яка використовується для інвестицій і стимулює розвиток. Дослідники ОЕСР16 ще у 2000 році підрахували, що якби не зростання рівню розшарування між багатими і бідними протягом останніх
25 років, то ВВП країн ЄС був би на 8,5 відсотка більшим, що лише для
Німеччини, за даними Німецького інституту економічних досліджень
(DIW), означає втрату потенційних 40 млрд євро на рік.
Загроза тенденції до накопичення багатств на одному полюсі полягає в тому, що вони перестають бути джерелом реального зростання
глобальної економіки. В останній Доповіді Римського клубу зазначається,
що починаючи з восьмидесятих років минулого століття основним джерелом прибутків були фінансові спекуляції, що й стало однією з причин
світової фінансової кризи 2008–2009, проте фінансисти не лише зміцнили свої позиції, а й продовжують надалі поширювати цю модель розвитку економіки – сьогодні 98 % фінансових операцій носять спекулятивний
характер. «Існує надлишок капіталів у фіктивних, але доходних сферах, в
той час як напрямки, який забезпечують реальне економічне зростання і, відтак, вирівнювання, відчувають дефіцит коштів»19. Не випадково, у
розвинених країнах, які визначають цю тенденцію, темпи економічного
зростання сповільнюються (рис. 3)20.

Рис. 3. Темпи зростання ВВП в країнах-лідерах і країнах,
що розвиваються (у % до попереднього року)
Stewart F. Income Distribution and Development. High-level Round Table on Trade
and Development: Directions for the Twenty-first Century. UNCTAD – 2000. Available at: http://
unctad.org/en/Docs/ux_tdxrt1d1.en.pdf.
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На підтвердження вищенаведених і всупереч все ще впливовій
«Кривій Саймона Кузнєца», яка, як уявляється, є ідеологічно вмотивованою, і згідно якій економічне зростання забезпечує скорочення економічної нерівності, у дослідженнях фахівців Всесвітнього науково-дослідного інституту економіки розвитку Університету ООН, Інституту
статистики ЮНЕСКО (що концентрується на проблемах нерівності у
сфері доступу до освіти), Світового банку, експертів ОЕСР наводяться статистичні дані, які використали політологи і економісти Т. Пікетті, К. Крауч,
І. Валлерстайн, З. Бауман щоб заперечити цю тезу. Основний висновок
Т. Пікетті, як і Дж. Стігліца, який базується на цих дослідженнях, полягає
в тім, що нерівність і тенденція до її поглиблення є прямим наслідком
глобальної конкурентної боротьби і може бути подолана лише завдяки
втручанню держави.
Соціальні витоки і причини розшарування в глобальному світі,
взаємообумовленість розшарування національної і глобальної економік,
і, як наслідок нерівності – сповільнення розвитку глобальної економіки
з уповільненням зростання економік держав, Т. Пікетті, Р. Райх, Д. Родрик13, 14, і Дж. Стігліц18, 19 виводять, посилаючись на приклади розвинених
країн і країн, що розвиваються, або трансформують свою економіку. Зокрема, вони заперечують тезу провідних економістів-глобалістів П. Кругмана, Л. Саммерса, Дж. Сакса – яскравих представників неоліберальної
політичної економії, що лише ліберальна економічна трансформація є
запорукою успіху для нерозвинених економік, в тім числі постсоціалістичних країн, і лише вона може убезпечити їх від економічної стагнації,
політичної корупції і невмілого керівництва, що лише радикальне дерегулювання, фінансова та торговельна відкритість відновить зростання і
забезпечить створення робочих місць, у тім числі і в країнах з розвиненою економікою.
Автори доводять, що неоліберальна концепція, покладена в основу глобалізації, не змогла забезпечити отримання обіцяних вигод
швидкого економічного зростання і підвищення продуктивності у тому
сегменті світового ринку, який розвивається, або трансформується, так
само, як і відновити занятість, адекватне зростання або створити нові
економічні можливості для країн з розвиненою економікою – натомість
лібералізація посилювала міжнародну міграцію і руйнувала суспільства,
що жили за рахунок галузей, які втратили конкурентні переваги в умовах гіперглобалізації економіки, водночас у розвиненому сегменті країн
полегшила захоплення держави та перетворення її на корпорацію з
розвиненою економікою і соціальною несправедливістю1. Вони вказують, що саме проти цих ефектів лібералізації на прикладі окремого су-

De Martino G. F. Reconstructing Globalization in anlliberal Era. // Ethics & International
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14
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New York and London: W. W. Norton; 2011. Pp. 368.
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Trump. N. Y. : W. W. Norton, 2017. 528 p.
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спільства застерігали свого часу Ф. фон Хайек33 і К. Поланьї27. Зокрема,
Ф. Хайек вважав, що ліберальний порядок несе в собі загрозу експансії
популістських політиків і технократії, об’єктивним наслідком чого стає
тоталітаризм – економічне і політичне рабство, в той час як Поланьї пояснював природу тоталітаризму намаганням відокремити ринки від соціальних інститутів, що дестабілізує суспільство, і породжує тоталітаризм,
захистити суспільство від деструктивного впливу ринку. Запобіжником
загрозам з боку обох протидіючих сил, на думку вчених, мало стати втручання, яке мало б слугувати одній меті – встановленню демократичного
солідаристського за характером контролю за умови, що будуть створені
«правильні» інститути, за яких ринки генеруватимуть інновації, не піддаючи суспільство небезпеці. Коли йдеться про інтереси суспільства, успіхи розвитку вимірюються не суто економічними показниками, такими як
прибутковість, а суспільними – соціальна ефективність полягає у вирівнюванні доходів всіх верств населення. У цьому контексті представником
інтересів суспільства є держава, яка покликана бути тим самим регулятором, що запобігає монополізації влади в руках найзаможнішої частини
суспільства, а важелем державного впливу на суспільні процеси є державна власність.
Натомість дослідники процесів глобалізації і місця країн в глобальному економічному світі зазначають, що у сучасних суспільствах роль
регуляторів виконують ті, хто в результаті послаблення ролі державних
інститутів та соціального розшарування стали економічними монополістами, і у власних інтересах утверджують тотальне «домінування ринків
над урядом, превалювання економічних стимулів над культурними стереотипами та приватного підприємництва над колективними діями»12.
Щодо нерівномірності економічного розвитку країн в епоху глобалізації і їхньої економічної нерівності, що є прямим наслідком розшарування країн за політичною і економічною ознакою, можна констатувати, що витоки такої нерівності, як і монополізації влади (а, відтак, її
тоталітаризації) коріняться у суспільному розподілі власності і вирішення
цієї проблеми залежить від того, хто домінує і є власниками суспільних
багатств – корпорації, приватні особи, чи держава. Більшість аналітиків
сходяться на тому, що уніфікація, як вимога глобалізації, поширилась
і на ці процеси: починаючи з 1980-х років у глобальному світі відбувалося масштабне перетікання капіталів з державного сектора в приватний. І, хоча, національне багатство збільшувалося, державна власність в
країнах прагнула до нуля (рис. 4.). Фактично, у останні десятиліття приватні власники стали багатшими, а уряди збідніли, – зазначає Т. Пікетті26.
В розвинених країнах, особливо в Європі, де борг наближається до
90 % ВВП спостерігається парадоксальна ситуація – за найбільших в світі
розмірів приватного капіталу Європі вкрай важко розплачуватися з державними боргами, тому, що це багатство розподілено нерівномірно і в
бідній державі процвітає саме приватний капітал. Наприклад, в Англії та
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Франції приватний капітал складає більше 95 % національного багатства,
але у цих розвинених країнах процентні платежі за державними боргами перевищують розмір інвестицій у вищу освіту. Єдиним винятком з
тенденції до загального скорочення державної власності є багаті нафтою
країни, що мають великі суверенні, соціально орієнтовані фонди, зокрема, у Норвегії, що полегшує їй регулювання економіки, перерозподіл доходів і пом’якшення зростаючої нерівності.

Рис. 4. Зростання приватного сектору і згортання державного сектору
капіталів в розвинених країнах у 1970-х–2016 роках
Джерело: World Inequality Report – 2018.
Співвідношення між обсягами приватної власності і національним
доходом дає уявлення про загальну вартість майна, що знаходиться в руках приватних осіб в окремих країнах в порівнянні з власністю, яка є у
розпорядженні держави. Так приватна власність в найбагатших країнах
зросла з 200–350 % в 1970-х роках до 400–700 % у 2016 році. Причому, на
цей процес майже не вплинули фінансові кризи. В результаті постсоціалістичних трансформацій значно збільшилася частка приватної власності в Китаї і Росії – в три та в чотири рази відповідно, і наближається
до рівня, який можна спостерігати у Франції, Великобританії і США. Навпаки, державні активи (за виключенням державних боргів), починаючи з 80 х років ХХ століття, зменшувались майже у всіх країнах, особливо
високими темпами в постсоціалістичних країнах (в Китаї і Росії з 60–70 %
національного багатства до 20–30 %). Державне майно, враховуючи заборгованість, останніми роками у США і у Великобританії сягнуло навіть
негативних значень, і лише трохи перевищує нульову позначку в Японії,
Німеччині та Франції20.
20
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Водночас, слід зазначити, що зростання частки капіталів верхньої
страти власників Франції і Великобританії в останні сорок років було
помірнішим завдяки стабілізуючому впливу умов придбання нерухомості середнім класом, де для цього державою створювались сприятливі, в тім числі і кредитні, умови (зокрема, при приватизації соціального
житла). Суспільно орієнтована система перерозподілу багатств дозволяла донедавна пом’якшувати соціальну напругу і підтримувати сприятливий інвестиційний клімат – безкоштовна медицина і освіта, соціально гарантовані державами, давали можливість не зважаючи на нижчий рівень
доходів, ніж у США, на належному рівні утримувати купівельну спроможність і попит і навіть купувати нерухомість. Застосування більш жорсткого
варіанту ліберальної моделі у США останніми роками, навпаки, призвело
до відносного падіння доходів і уповільнення зростання.
Варто ще раз нагадати, що відсутність у держав важелів впливу на
економіку і обмеженість ресурсів для впливу на соціальне середовище
розвитку не дозволяє їм не лише знизити рівень розшарування в суспільстві, а й створити сприятливий клімат для економічного зростання в
майбутньому. Власне глобалізація за ліберальним зразком і передбачає
нівелювання ролі держави, що ще більшою мірою сприяє узалежнення
країн. Тобто, можна зробити висновок, що розшарування всередині суспільств і нерівність між країнами у глобальному контексті вирішують
важливу проблему – усунення конкурентів країнами ядра. Проте вони
загрожують і негативними економічними ефектами самим цим країнам
і глобальній економіці, звужуючи світовий ринок споживання, спотворюючи світову економічну структуру.
Зростаюча нерівність в доходах і приватизація державного майна, що особливо посилились в останні сорок років, призвели до поглиблення майнової нерівності і серед приватних власників. У економічному контексті, фактично відбувається процес монополізації (концентрації
і централізації) власності. І хоча розшарування не досягло рівню, який існував в Європі і США напередодні Першої світової війни, проте, майнова нерівність значно поглибилась (1 % найбільш заможних зросла з 22 %
в 1980 році до 39 % в 2014 році, причому це зростання забезпечувалось
верхівкою в 0,1 %). За словами економіста і колишнього міністра праці
США р. Райха, «нерівність сама по собі природна і є основою капіталізму… бажання розбагатіти і піднятися вгору по соціальних сходах є найкращою мотивацією для людини і головним драйвером економічного
зростання будь-якої держави… Проте зараз явище нерівності приймає
гіпертрофовані форми і стає серйозною проблемою для більшості людей»29. Він звертає увагу на те, що, наприклад, «в США співіснують дві
економіки – з одного боку, це надпотужна і процвітаюча економіка, що
дає майже чверть світового номіналу ВВП, де більше половини всіх акцій світу належать саме американським компаніям… але там все більша
частина економічних досягнень присвоюється верхівкою суспільства»29, –
пише Райх. Навіть «у найпотужнішої економіки США існує зворотна
сторона, яку відчувають прості американці, – зростання цін, зниження доходів, зростання безробіття. Якщо в 1978 році середня зарплата на
одного занятого становила 48 тис. дол. на рік, то до 2010 року вона впа-
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ла з урахуванням інфляції до 33 тисяч доларів. Водночас середній дохід
американських багатих за ті ж 30 років зріс з 390 тис. дол. до 1,1 мільйона, … найзаможніші 400 американців використовують більше грошей,
ніж 150 мільйонів громадян з найнижчими доходами, а це половина населення США», – підкреслює Райх29. Р. Солоу зауважує: до тих пір, доки
рівень доходності буде перевершувати рівень росту, доходи і капітал багатих ростимуть швидше, ніж трудові доходи, а розрив між ними поглиблюватиметься»15.
Т. Пікетті і Дж. Стігліц сходяться у тому, що першим кроком у подоланні глобальної нерівності є її подолання на рівні окремих країн шляхом посиленням ролі держави і запровадженням політики солідаризму, а саме: зважаючи на згортання можливостей держави, боротьба з
нерівністю в доходах і з майновою нерівністю, на їхню думку, може здійснюватись лише за умови значних змін в податковій політиці в національному та світовому масштабі. Країнам варто переглянути політику в
освітній галузі і регулювання заробітної плати, а також корпоративного
управління, – вважають вони. І, звичайно, уряди мають інвестувати в боротьбу з економічною нерівністю. Державні інвестиції в освіту, охорону
здоров’я і охорону навколишнього середовища необхідні як для боротьби з існуючою нерівністю, так і для запобігання її зростання в майбутньому. Проте, як зазначалось, існує низка проблем, що ускладнюють ці процеси: у глобальній, ліберальній за суттю економічній системі підірвані всі
соціально-політичні стимули і економічні можливості такого інвестування –через приватизацію її власності скоротилися доходи держави; через
ревізування податкової політики на користь заможних верств населення
скоротились доходи бюджету; через низьку конкурентоспроможність в
країнах, що відстають у розвитку, закриваються виробництва, відбувається скорочення робочих місць та відплив кваліфікованої робочої сили (а
через відсутність перспектив – відплив абітурієнтів); неможливим стає
фінансування освіти в країнах з низьким рівнем доходів, з високою часткою приватного капіталу і низькою державного, де уряди збідніли і мають високий рівень внутрішніх і зовнішніх боргів, що докорінним чином
змінює саму систему міжнародних економічних відносин.
За умови поглиблення цих тенденцій, єдиним економічним ресурсом подолання нерівності, зауважує Т. Пікетті, – стає перерозподіл надходжень від податків, розміри яких залежать від відповідальної політики урядів, які мають піклуватись про їхнє збільшення, але не за рахунок
середніх і нижчих верств. У цих умовах, на його думку, ключового значення набуває прогресивне оподаткування, як апробований інструмент боротьби зі зростаючою нерівністю в доходах і власності – воно
дозволяє збільшити доходи держави, які стали знижуватись унаслідок
стискання обсягів державної власності і доходів від її функціонування.
Натомість у всіх країнах, і, перш за все, у розвиненому сегменті глобальної економіки, воно згортається на вимогу найзаможніших верств, які
монополізували політичні інституції. Водночас, якби хоча б один відсоток найбагатших людей в світі платив додаткові 0,5 % податку на багатство, то це дозволило б отримати освіту 262 млн дітей по всьому світу і
Solow R. M. Thomas Piketty Is Right. Everything you need to know about «Capital in
the Twenty-First Century» // The New Republic, April 23, 2014.
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забезпечити охороною здоров’я понад три мільйони жителів планети»–
зауважує з цього приводу Т. Пікетті26. Характеризуючи особливості податкової політики держав в умовах глобалізації, Р. Райх вказує на негативні зміни, які, як він вважає, сприяють зростанню нерівності у світі і в
окремих країнах. Зокрема, вказує, що їх ініціювали саме провідні країни
ядра – США і Великобританія, які поклали початок руйнуванню глобальної солідаристської системи та національних систем соціальних гарантій,
завданням яких і було подолання нерівності і розриву в доходах. Сьогодні для розвинених країн характерна однакова тенденція реформування їхніх податкових систем, а саме згортання прогресивного оподаткування. Наприклад, у США з часів Великої депресії і до кінця 70-х років
податки на доходи великих корпорацій не опускались нижче 70-ти відсотків (і саме на цей час припадає економічний розквіт Америки), проте, Р. Рейган – прихильник політики «економіки пропозиції», пов’язував її
стимулювання зі значним зниженням прибуткових податків та зменшив
їхню максимальну ставку з 70 % до 28 %. Водночас, згортались соціальні
програми, оскільки передбачалось, що очікуване зростання економіки
забезпечить зростання доходів. У. Клінтон, який зіткнувся з проблемою
стрімкого розшарування у суспільстві, скорочення суспільного фонду
заощаджень і зниження інвестиційної спроможності населення, ініціював підвищення ставки податків до 39 % і регулювання верхньої межі доходів керівництва корпорацій, проте, компанії почали обходити ці обмеження, конвертуючи доходи в акції. З часів Дж. Буша-старшого і до кінця
2017 року максимальна податкова ставка була встановлена на рівні 35 %
відсотків, проте прибуток від інвестицій становив 15 %, які, власне, і сплачували власники компаній.
Так само, найбідніші 10 % британців платять більш високу податкову ставку, ніж 10 % найбагатших. У країнах, що розвиваються, середня
максимальна ставка прибуткового податку становить всього 28 %, а максимальна ставка корпоративного податку – 25 %29.
Монополізація влади в руках найзаможніших є визначальною
причиною цих трендів, особливо це характерно для економічної політики Д. Трампа, за якого податки на доходи підприємців були радикально
знижено з 35 до 21 %. У. Баффет, найпотужніший інвестор в світі, зазначав:
«Мої податки на доходи за цей рік склали 17,7 %, а мої працівники платять
в середньому 32,9 %»23. Ця тенденція поширюється і є типовою для всієї
глобальної економіки, яка вибудовувалась останні 40 років за формулою
країн ядра, тому для неї характерне скорочення інвестиційної спроможності, оскільки саме середній клас забезпечує стабільність економіки, її
структурну стійкість.
Система оподаткування, яка є ключовим інструментом в боротьбі
з нерівністю, стикається також з іншими серйозними перешкодами, такими як ухилення від сплати податків заможними верствами населення. Недавня публікація «панамських документів» показала, що в «податкових гаванях» стрімко зростають обсяги капіталів і на сьогодні вони
становлять більше 10 % загального обсягу глобального ВВП. Існування
23
Мировое экономическое неравенство достигло рекорда. // Іnbusiness.kz, 01 Февраль 2019. Available at: https://inbusiness.kz/ru/news/mirovoe-ekonomicheskoe-neravenstvo.
26
Пикетти T. Капитал в ХХІ веке. M. : Ад Маргинем, 2015. 592 с.
29
Райх P. Послешок. Экономика будущего – Карьера Пресс. 2012. 208 с.
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податкових гаваней в епоху глобалізації не лише ускладнює оцінку і оподаткування світового економічного потенціалу, а й є чинником економічної нестабільності, структурної нерівності і обмежує потенціал інвестування та отримання інших видів доходів з капіталу.
Ще одним інструментом подолання нерівності, на думку експертів і вчених, є забезпечення більш рівного доступу до освіти, а відтак, до більш високооплачуваних робочих місць, відіграє визначальну
роль у боротьбі зі стагнацією і уповільненням темпів зростання доходів
найбіднішої половини людства. Недавні дослідження показують, що між
громадським дискурсом про рівність можливостей і реальною нерівністю в доступі до освіти пролягає величезна прірва. Так, навіть в США зі
ста дітей, чиї батьки входять в 10 % осіб з найнижчими доходами, тільки
20–30 % мають доступ до вищої освіти, тоді як для дітей батьків із вищої
страти – 10 % з найбільш високими доходами, цей показник становить
близько 90 %.
Слід зазначити, що в успішних традиціоналістських (комунітаристський, солідаристських) країнах Східної Азії, зокрема Китаї, Південній
Кореї, Японії, країнах АСЕАН, де соціальне розшарування сприймається як загроза стабільності і економічному розвиткові, на рівні урядів,
суспільств і регіональних спільнот існує абсолютне розуміння тісної кореляції між рівнем освіти, доходами і соціальною нерівністю, відтак ставиться завдання залучення і заохочення до отримання вищої освіти і
основним гаслом там стало «освіта протягом життя». Дослідниками сучасної системи освіти відзначається також, як позитивний факт, що уряди
цих країн останнім часом матеріально заохочують елітні навчальні заклади приймати на навчання студентів з нижчих майнових страт, які продемонстрували високий рівень попередньої підготовки – своєрідний соціальний ліфт.
Як для багатих, так і для країн, що розвиваються зростання ролі
освіти не може бути саморозгортуваною системою. Звичайно, сама по
собі освіта також може розглядатись у якості окремої галузі економіки,
яка приносить доходи суспільству, проте більш значущою вона стає,
коли державою, регіональною спільнотою визначено цілі і пріоритети економічного розвитку і вища освіта прив’язується до цих пріоритетів. Приклад азійських країн у цьому розумінні є досить наглядним.
Низький рівень міграції за межі регіону доводить, що вища освіта вкладається у контекст цих цілей, а підготовка фахівців здійснюється у відповідності з наявністю і якісними характеристиками робочих місць, що
підтверджується системами фінансування вищих навчальних закладів і
механізмами зарахування студентів, причому, за дотримання умови забезпечення рівного доступу до освіти. Розгортання глобальної системи освіти і освітніх послуг, у рамках якої може здійснюватись перетік
студентів з країни в країну – це потужний важіль розвитку світової економіки, але з точки зору контрольованості процесу і завдань скорочення розриву соціально-економічних рівнів розвитку країн такі процеси
протікають стихійно і гарантують лише накопичення (монополізацію)
знань і вмінь на полюсі країн-лідерів. Обмеженість коштів в країнах, що
розвиваються, фактично мультиплікує процеси відтоку висококваліфікованих і наукових кадрів, згортання високотехнологічних виробництв,
скорочує можливості і стимули розгортання системи освіти.
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Але серед механізмів, що забезпечують доступ до високооплачуваних робочих місць, лише добре організованої системи освіти буде
недостатньо для боротьби з нерівністю. Низка дослідників вважає, що
найбільш потужними економічними акторами, які в епоху глобалізації
перебрали на себе майже всі функції держав, перетворивши їх на держави-корпорації і фактично є регуляторами міждержавних відносин,
мають долучитись до вирішення питання соціального вирівнювання
безпосередньо в країнах базування і в світі в цілому. Причому, не посягаючи на їхні (корпорацій) прибутки, не пропонуючи запровадження
прогресивного оподаткування, все більша кількість економістів бачить
шлях до такого вирівнювання в удосконаленні системи корпоративної
участі, у розширенні можливостей представництва в органах корпоративного управління, в регулюванні розривів у ставках оплати праці, що
також є важливими інструментами досягнення цієї цілі. Проте, основна
проблема полягає в тому, що зростання ролі корпорацій у національній
і глобальній економіці супроводжується посиленням їхнього впливу на
формування законодавчого поля, зокрема виводить їх з-під політичного
і макроекономічного контролю національних урядів – держави, послаблюючи свій регулюючий вплив під тиском корпорацій, більше не можуть регулювати структуру і перерозподіл суспільних доходів.
Загалом доходи ТНК вже давно переросли ВНД багатьох країн
світу, причому досить великих. Показовим є той факт, що в списку топ–
100 світових економік, ранжованих за розмірами доходів, 51 місце належить ТНК. За необхідності, корпорації мають практично необмежені можливості для підкупу і лобіювання своїх інтересів у будь-якій країні – вони
як прямо, так і опосередковано, часто під виглядом різних суспільно-гуманітарних проектів підкуповують власні уряди, політиків і населення
різних країн. Фінансовий потенціал корпорацій часто кратно перевищує
потенціали багатьох країн світу.
Необхідно зазначити, що якщо до цього часу провідну роль у глобальних процесах відігравали лише ТНК США, як в правилах і масштабах торгівлі та інвестицій, так і в процесах глобального розширення промислових і фінансових секторів, що дозволяло країні використовувати
свої ТНК як канали впливу на світові економічні процеси, утверджуючи
домінуючу роль національної економіки у глобальному просторі і підтримуючи та нарощуючи її потенціал, то на даний час тенденція дещо
змінилася – розрив у можливостях впливу на світову економіку поступово скорочується через зміцнення позицій ТНК у Західній Європі і
країнах АСЕАН, а також завдяки появі транснаціональних корпорацій в
країнах, що розвиваються: якщо наприкінці 90-х років абсолютна більшість ТНК (85–90 %) базувалася в розвинених країнах, то на даний час із
списку 50 найбільших ТНК знаходиться у Південній Кореї, Китаї, Мексиці, Бразилії, Тайвані, Гонконгу, Сінгапурі, Малайзії, Чилі, Таїланді, на Філіппінах. Необхідно, зауважити, що ТНК цих країн великою мірою справляють стабілізуючий вплив на структуру світової економіки, оскільки
більшість з них спираються на виробничий сектор. Так, ТНК країн АСЕАН, наприклад, запроваджують нові стандарти взаємовідносин з державою. По-перше, вони ідентифікують себе як частину національної економіки та працюють на реалізацію національних економічних стратегій,
і, по-друге, підтримують політику своїх урядів щодо розвитку соціальної
сфери власної країни.

213

Водночас, у глобальному економічному контексті діяльність корпорацій деструктивно впливає на ринки, формуючи нову, віртуальну парадигму розвитку світової економіки.
Зростання тиску корпорацій на ринок посилюється і справляє
негативний вплив на збалансованість і паритетність міжнародних економічних відносин. Вплив корпорацій на ринок частіше асоціюється зі
зростанням концентрації і утворенням корпоративних гігантів в таких
галузях, як фармацевтика або високі технології, проте більш красномовним показником є встановлювана ними маржа (різниця між ціною, за
якою компанія продає свою продукцію, і собівартістю виробництва цієї
продукції) та, відповідно, норма прибутку. Так, за даними експертів МВФ
Ф. Діеса, Р. Дюваля21, середня маржа корпорацій зросла з 2000 року майже на 8 % в розвинених країнах, але при цьому менш ніж на 2 % в країнах
з ринком, що формується (рис. 5).

Рис. 5. Зростання маржі корпорацій (%) в 2000–2015 роках,
зростаючим підсумком
Таке зростання спостерігається в більшості галузей, причому найшвидшими темпами у тих компаній, що активно використовують цифрові технології та не належать до обробних. При цьому всередині самих
цих галузей теж відбувається розшарування – найбільш високу маржу
отримує невелика кількість компаній. Так компанії з найвищою маржею
(верхні 10 %) з 2000 року підняли її більш ніж на 30 %, тоді як у решти 90 %
компаній маржа в основному залишалася без змін (рис. 6).
Компанії, що мають високу маржу в порівнянні з іншими компаніями в середньому на 50 відсотків прибутковіші, на 30 відсотків продуктивніші і використовують на 30 відсотків більше нематеріальних активів,
таких як патенти або програмне забезпечення. Роль, яку відіграє ця, обДиес Ф., Дюваль Р. Как удержать под контролем влияние корпораций на рынок.  
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at:
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Рис. 6. Динаміка маржі корпорацій (індекс, 2000=1)
межена кількість компаній з більш високими економічними показниками
в зростанні маржі в низці розвинених країн і галузей спирається на основоположні чинники – на багатьох ринках зростанню ринкового впливу більш продуктивних і інноваційних компаній допомагала неймовірна
позаекономічна здатність експлуатувати належні їм нематеріальні активи, мережеві ефекти і економію за рахунок масштабів. У США, наприклад,
компанії, що встановлюють високу маржу, швидко зростали в розмірах
порівняно з компаніями з низькою маржею, що призвело до більш істотного збільшення сукупної маржі в порівнянні з Європою.
Водночас, негативний ефект волюнтаризму у визначенні маржі полягає в тім, що спонукає підприємства до скорочення власних інвестицій, які є ключовим елементом забезпечення стійких темпів зростання.
По мірі посилення впливу компанії на ринок вони можуть збільшувати
свій прибуток за рахунок підвищення цін і скорочення випуску продукції, що, в свою чергу, призводить до зниження попиту з боку цієї компанії
на капітал, і, відповідно, до скорочення інвестицій. Цей ефект спостерігався в тих компаніях, чия маржа зросла найбільше, при цьому він слабший в групі країн з розвиненою економікою. На думку експертів з МВФ21,
якби маржа залишалися на рівні 2000 року, то запас капітальних товарів
у світі сьогодні був би в середньому на 3 %, а світовий ВВП – на 1 % вищими. Скорочення інвестицій послабило сукупний попит і тим самим стало
чинником фінансової кризи 2008 року. Посилення впливу корпорацій з
високою маржею на ринок після 2000 року також зумовило зниження на
10 % (0,2 з 2 процентних пунктів) частки сумарного національного доходу,
яка сплачується працівникам в країнах з розвиненою економікою. Це посилило нерівність в доходах між працівниками, оскільки від збільшення
доходів з капіталу, як правило, виграють саме ті, хто має високі корпоративні доходи.
Експерти МВФ вважають, що необхідна негайна зміна правил і посилення втручання директивних органів, оскільки, по-перше, макроекономічні ефекти зі зростанням тиску корпорацій на ринок мультиплікують
і стають все більш небезпечними – крім подальшого скорочення інвеДиес Ф., Дюваль Р. Как удержать под контролем влияние корпораций на рынок.
Available
at:
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стицій і частки доходів від праці, може виникнути ще один негативний
ефект: пропадуть потреби і стимули до впровадження інновацій. По-друге, будь-яке ослаблення політики, спрямованої на забезпечення конкуренції, спонукає компанії, що домоглися домінуючого положення на
ринку за рахунок інновацій до створення бар’єрів для виходу на ринок,
таких як, наприклад, високої вартості переходу клієнтів на нові продукти
і послуги. Тому основним завданням політики директивних органів має
бути забезпечення рівних умов для всіх компаній, включаючи майбутні
нові компанії, особливо в галузях, які не належать до обробної промисловості, що означає забезпечення безперешкодного виходу на ринок на
національному рівні (наприклад, за рахунок зниження адміністративного навантаження на стартапи) і упорядкування правил торгівлі і прямих
іноземних інвестицій, особливо в сферу послуг. Та головне – це зміни в
політиці оподаткування корпорацій, з тим, щоб обкладати податком надмірні доходи, одержувані в результаті впливу на ринок, і забезпечення того, щоб права інтелектуальної власності стимулювали революційні
інновації.
В цілому, для експертів є очевидним, що ліберальний економічний порядок призводить до домінування і монопольного перерозподілу
світових ресурсів, до формування нової якості світової економіки, де
нематеріальні активи і економічні еліти починають відгравати провідну роль. Саме тому вони апелюють до директивних, позаекономічних
методів впливу на світову економіку і вказують на необхідність змін у
правилах розбудови глобальної економіки і міжнародних економічних
відносин.
Водночас, економісти-теоретики Райх, Родрик, Стігліц та інші, описуючи недоліки ліберального детермінізму сучасної глобалізації вказують на найсуттєвіший – відкритість і саморегулювання економіки стають
самоціллю і мають кумулятивну властивість прагнення лише до економічної вигоди всупереч вирішенню проблеми вирівнювання умов виробництва і добробуту в різних країнах світу. Це відбивається у кризі влади як на рівні суспільства, так і на глобальному рівні, внаслідок чого така
глобалізація, розхитуючи національні економіки і світову систему економічних відносин, не має інструментів, які приводили б її в стан рівноваги. Д. Родрик зазначає, що управління глобальною економікою переживає важкі часи, але «нинішні проблеми зародилися ще в 1990-ті роки,
коли політики спрямували світ на шлях гіперглобалізму, який вимагав
підпорядкування національних економік інтересам світової економіки в
цілому»12. Такий шлях неминуче вів до необхідності корегування політики, в основі якої лежали принципи, закладені Бреттон-Вудською системою і яку реалізовували Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР, група Світового банку), створений для допомоги розвитку держав-членів, що мали проблеми із залученням на вигідних умовах приватного капіталу через кредитування та Міжнародний валютний фонд
(МВФ), метою функціонування якого стало забезпечення стабільності
валютного ринку в умовах глобалізації світових фінансів, інтенсифікація
співпраці в сфері міжнародної торгівлі і фінансів на міжнародному рівні.
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Ці організації були покликані створювати умови для вирівнювання розвитку країн світу і їхня діяльність мала сприяти тим країнам, які самотужки не могли розвивати свою економіку. Глобалізація стала викликом
для цих інститутів і поставила перед ними завдання – реформувати їхню
діяльність на користь глобальним акторам, створюючи клімат для їхньої
диверсифікації в світовий економічний простір.
Інший економічний інститут, який мав би слідувати цьому принципу і став би символом трансформації у галузі торгівлі, стала Світова організація торгівлі (СОТ), що виникла на базі Генеральної тарифної угоди
в торгівлі. Завданням цієї трансформації полягало у досягненні стану
абсолютної лібералізації національних ринків і забезпеченні рівних для
всіх країн умов вільної торгівлі, але досягнення комерційних цілей стало для СОТ більш пріоритетним завданням, ніж розвиток національних
економік, подолання розривів між багатими і бідними та глобальне економічне вирівнювання. Якщо до 95 % обсягів міжнародної торгівлі сьогодні регулюється ліберальними правилами, встановленими СОТ, а конкурентні переваги залишаються на боці країн ядра, то очевидно, що ця
організація працює лише на користь країн-лідерів. Наразі вона не тільки
ускладнила захист країн від міжнародної конкуренції, але, зокрема, під
тиском «країн-лібералізаторів», таких як США, стала втручатися в питання, яких правила міжнародної торгівлі раніше не торкалися – організації
сільського господарства, сфери послуг, інтелектуальної власності, індустріальної політики, охорони здоров’я, санітарних норм. Водночас, ліберальну природу діяльності СОТ дублює і Міжнародна торговельна палата
(ICC), яка є об’єднанням світових бізнес-структур і прямо ставить перед
собою конкретне завдання спрощення умов торгівлі. Проте, вона, з точки зору сприяння міжнародній торгівлі, є навіть більш дієвою організацією – не декларуючи солідаристські цілі, вона впорядковує правовий
аспект міжнародної торгівлі. Для імпортерів і експортерів найбільш важливими напрямками її роботи є випуск стандартів міжнародного рівню –
банківських, правових, торгових, серед яких, наприклад, норми UCP –
правила міжнародного застосування документарних акредитивів, а,
також, Міжнародний арбітражний суд ICC – найавторитетніший світовий
недержавний арбітраж, що вирішує приватні суперечки комерційного
плану. Правові норми цінових котировок в міжнародних операціях також визначаються правилами «Інкотермс» (CIF або FOB), напрацьованими ICC. При цьому, вона є менш політично заангажованою і узурпованою
країнами – світовими економічними лідерами. Тут слід зазначити, що
порівняння їхньої діяльності дає підстави говорити про можливість існування варіантів глобального управління, за яких наднаціональні організації, хоча й не ставлять за мету вирівнювання і стабілізацію глобального
економічного розвитку, проте формують умови для такого вирівнювання
хоча б у правовій сфері.
Паралельно існують і інші амбітні регіональні торгові угоди, такі,
наприклад, як НАФТА, які можна причислити до організацій, що пом’якшують шоки глобалізації економіки, виконуючи завдання узгодження
економічної діяльності, які покладалися на інститути глобального управління. Регулюючий вплив на світове ціноутворення здійснювала також
ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) – картель, створений ще в
1960 році країнами-виробниками нафти для контролю за цінами на світовому ринку і координації її видобування в умовах глобалізації, що ак-
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тивізовує свою координуючу роль під час світових криз і сприяє урівноваженню ринків. У фінансовій сфері також відбувалися фундаментальні
зміни: держави відмовилися від регулювання руху капіталів, перейшовши до лібералізації: під тиском США і глобальних інституцій – Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Організації економічного співробітництва
і розвитку (ОЕСР), країни дозволили величезним потокам фінансових ресурсів вільно долати кордони в пошуках швидкого і високого прибутку.
«Тоді здавалося, що ці зміни спираються на міцний економічний фундамент. Відкритість в торгівлі дозволить економікам перерозподілити ресурси в найбільш продуктивні сфери, капітал буде переміщатися з країн,
де він у надлишку, туди, де він необхідний, зростання торгівлі та свобода капіталу стимулюватимуть приватні інвестиції і сприятимуть глобальному економічному зростанню. Але разом з новими правилами з’явилися ризики, яких не ніхто не очікував, хоча економічна теорія дозволяла
спрогнозувати не тільки переваги, а й недоліки глобалізації»12. Діяльність
таких технократичних інститутів, як СОТ, МВФ, Світовий банк, мала убезпечити глобальний світ від проблем і негативних наслідків ліберального
сценарію глобалізації економіки, натомість, навпаки, полегшила становлення «владної тоталітаризації» глобального управління – саме ліберальний характер глобалізації, загострення конкуренції стали причиною поглиблення нерівності в глобальних економіці та політиці і зосередження
важелів влади у одній країні, «тоталітаризації» глобального управління, а,
відтак, і нівелювання самої конкуренції. Д. Де Мартіно зазначає: «Примат
особистого інтересу, який характеризував світогляд американських і європейських еліт протягом двадцятого століття, був підмінений приватними інтересами еліт провідних держав, в яких їхній добробут, права, свободи, і привілеї були відірвані від інтересів тих, хто залишився позаду в
результаті посиленого нерівності в доходах. Нерівність дозволила еліті
захопити політику, що, в свою чергу, дало технократам можливість розробляти і управляти глобальними інституціями без врахування інтересів
інших»1. Підсумовуючи, Д. Родрик зазначає: «Схоже, що «ліберальний
світовий порядок» зовсім не є ідеологією, призначеною для реалізації, а
служить лише інформаційно-ідеологічним прикриттям для прагматично-егоїстичної і аж ніяк не ліберальної політики провідних західних країн,
націлених на домінування і експансію заради просування своїх інтересів.
… Подивимося на практичні методи поширення «лібералізму і демократії», на всі ці ліберально-гуманітарні інтервенції і демократично-терористичні революції - насильницько-кривавий примус до свободи. Подивимося і на результати цих заходів – наскільки вони схожі на торжество
лібералізму? Важко повірити, що досить розумні американці всерйоз
розраховують впровадити ліберальний порядок західного зразку в абсолютно не готових до цього країнах іншої культури. Важко не помітити,
що роблять вони зовсім інше – цілеспрямовано знищують дієздатні суверенітети країн, які посміли наполягати на самовизначенні своєї долі і
політики проти волі США. Перетворення зовнішнього «неліберального»
світу в територію без власного самостійного суверенітету, в зону хаосу і
1
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маріонеткових режимів – саме те, що потрібно для глобального американського домінування. Вони і не збираються на ділі просувати туди свої
стандарти, їм потрібна можливість заходити куди їм треба, робити те, що
їм треба і ні за що не відповідати. Життя за високими стандартами, лібералізм і демократія завжди призначалися тільки для метрополій і білих
колоністів, а тубільному населенню колоній і їх підкореним країнам діставалася інша доля»14. Власне, саме США і створювали інститути економічної глобалізації, фактично писали і досі визначають правила, підпорядковуючи їхню діяльність своїм інтересам. В деяких з них, наприклад, в МВФ,
США досі має більшість голосів і право вето, хоча їхня роль в глобальній
економіці понизилась. «Тим, хто, як я, зблизька спостерігав за торговими
переговорами на протязі більше ніж чверті століття, – пише Дж. Стігліц, –
очевидно, що представники США на цих переговорах практично завжди
отримували все, що хотіли. Проблема зводилась лише до того, що саме
вони хотіли. Їхній порядок денний розроблявся американськими корпораціями за закритими дверима. Це був порядок, написаний великими
транснаціональними компаніями в їхніх власних інтересах, на шкоду працюючим і рядовим громадянам всього світу32.
Загалом, і Стігліц, і Родрик вважають, що на практиці глобальні
економічні процеси набрали незворотної динаміки і, фактично, глобальне управління сьогодні здійснюється ТНК, глобальними економічними
елітами і однією домінуючою країною, яка сама підпорядкована цим силам і підпорядкувала собі легітимізовані світом інститути глобального
управління. Саме їхні мотивації лежать в основі визначення параметрів
і правил системи міжнародних економічних відносин у сучасному світі і
є справжньою причиною структурних перекосів у глобальній економіці,
криз і економічної нерівності.
Звичайно економічні інститути глобального управління у роки
криз намагались взяти під контроль глобальну економіки та привести
її до стану рівноваги за допомогою створення і посилення ролі наднаціональних позаекономічних важелів, що давало свої результати. Тобто
вони повертались до вмінених їм світовою спільнотою функцій директивних органів транснаціональних регуляторів. Від початку поява цих
інститутів і створення своєрідного «світового уряду» було нагальним і
природним процесом – глобальна економіка, в якій країнам неможливо
було вже існувати ізольовано, гостро потребувала єдиних правилах для
всіх учасників гри і зовсім не за ліберальними правилами. Проте глобальні економічні кризи довели їхню низьку ефективність через обмеженість можливостей їхнього впливу – провідні економічні актори (ТНК і
глобальні економічні еліти) зовсім не зацікавлені у стабілізаційних заходах, які забезпечують рівні умови для всіх національних економік. Саме
тому ці актори щоразу, коли минає загроза їхнім капіталам (а національні
економіки повільніше виходять з криз), вимагають і добиваються від глобальних управлінських інститутів повернення до ліберально-економічних важелів координації світового економічного розвитку.
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32
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Підсумовуючи, слід наголосити, що основними економічними
трендами глобалізації, зумовленими її ліберальною парадигмою, є глобальна нестійкість, зумовлена соціальним і економічним розшаруванням
і нерівністю у світовому вимірі, фінансова віртуалізації економіки і обмеженість потенціалу (сповільнення темпів) її зростання, монополізація
економічної влади і криза глобального макроекономічного управління,
дивергенція і посилення тенденцій суверенізації економік, особливо в
провідних, економічно-розвинених країнах.
Коли розпочиналась реалізація ліберального проекту економічної
глобалізації передбачалось функціонування міжнародних економічних
відносин на засадах відкритості, паритетності, субсидіарності, а закінчується монополізацією та концентрацією капіталів, вигод і прав в руках
країн ядра, корпорацій та світової економічної еліти, не залишаючи місця
вільній дії економічних законів ринку. Відносини між країнами в цих умовах будуються на принципах нерівності, залежності, обслуговування.
Як наслідок деформації ліберальної парадигми економічної глобалізації посилились націоналістичні рухи, що абсолютизують ідеї конфронтації країн, державного суверенітету, «економічного націоналізму»,
авторитаризму і автаркії, посилення впливу держави, як захисника національних інтересів. Це нове явище у розвитку світової економіки може
викликати до життя формування інших принципів міжнародних економічних відносин – взаємодія держав, а не економічних суб’єктів може
стати новим трендом економічної глобалізації. Основний соціальний
принцип лібералізму, який полягає у пріоритетності інтересів «економічної людини» може поступитись комунітарним принципам пріоритетності
загальнонаціональних інтересів щодо приватних та взаємодії і конкуренції держав, а не приватних акторів.
Можлива зміна парадигми глобалізації – це вірогідний шлях, але
переваги глобалізації і спротив провідних економічних гравців є досить
сильними аргументами на її користь. Визнаючи, що неолібералізм, який
вимагав дерегулювання, лібералізації, приватизації, «ринковізації» економіки і соціальної сфери та визначав теорію і практику глобалізації тривалий відрізок часу, сьогодні поступово банкрутує (причому, все більша
кількість колишніх адептів неолібералізму бачать в ньому першопричини
зростання бідності і соціальної нерівності в світі, а також втрати ідеологічного імперативу і духовних ідеалів12, 26, 29) теоретики і практики, захисники і
їхні опоненти вже формулюють нові вимоги до майбутньої, звільненої від
агресивного запровадження ліберальних практик парадигми глобалізації. Ці вимоги не суперечать тезі про позитивний потенціал глобальних
ринків, але вимагають зміни доктрини наднаціонального регулювання
на неліберальну, засновану на солідаризмі і субсидіарності. В основу нової практики управління глобальною економікою, на їхню думку, має бути
покладений цільовий і об’єднуючий принцип соціально-економічного
вирівнювання: політика солідаризму в контексті «нової» економічної глобалізації має відігравати центральну роль – за цих умов усі актори глобалізації отримають потужний стимул до її розбудови.
12
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СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
Обґрунтовується теоретична модель регіональної системи туристичних послуг (РСТП), як вияву туристичного процесу. Розглядаються елементи її функціонально-компонентної структури та особливості
ієрархії.
Ключові слова: система, туризм, туристичний процес, суспільно-географічна система, регіональна система туристичних послуг.
Постановка проблеми. Наукові дослідження туризму дедалі частіше звертають увагу на його системний характер, з’ясування сутності та
особливостей якого вбачається однією з найважливіших методологічних
проблем туризмознавства. Своє вагоме слово у вирішенні такого роду
проблем має сказати суспільна географія, зокрема в частині дослідження системно-просторових аспектів туристичного процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями відображення системної сутності туризму займаються науковці різного фаху, які
сходяться в тому, що туризм доцільно розглядати як системне утворення.
Серед найбільш вагомих варто назвати дослідження Височан О. С. (2014),
Гайдкук А. Б., Герасименко В. Г. (2013), Дудник І. М. (2016), Kaspar C. (1992),
Leiper N. (1979), Любіцева О. О. (2002), Мажар Л. Ю. (2014), Scarpino M., які
зробили вагомий внесок в загальнонаукове уявлення туризму як системного утворення. В той же час в згаданих дослідженнях вкрай недостатніми є висвітлення геопросторових засад туристичного системоутворення.
Застосовуючи теоретичні положення суспільно-географічного системоутворення та використовуючи ідеї та підходи до системного осмислення туризму, які обґрунтовані в роботах згадуваних тут авторів, можна
запропонувати таку теоретичну модель регіональної системи туристичних послуг як об’єкта міждисциплінарного дослідження.
1. Регіональна система туристичних послуг уявляється з географічного погляду як сукупність тісно взаємодіючих різноякісних об’єктів туристичної сфери в межах цілісної території.
2. Аналіз співвідношення понять «регіональна соціально-економічна систем» (суспільно-географічна система) та «регіональна система туристичних послуг» свідчить про досить високий ступінь структурного ізоморфізму, тобто вони досить подібні між собою в принципах побудови та
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організації6. Така подібність дає підстави для попереднього припущення,
по-перше, про те, що РСТП можна термінологічно ідентифікувати в якості
специфічної туристично-географічної системи (ТГС) як форми геопросторового розвитку туристичного процесу. По-друге, для наукового опису
РСТП доцільно застосувати класичний системно-географічний методичний алгоритм: умови цілісності та чинники розвитку – склад системи та
обґрунтування багатоаспектності її структури – функціонально-компонентна структура – функціонально-територіальна структура – обґрунтування комплексно-пропорційного (сталого) розвитку – прогноз та оптимізація системи.
3. РСТП виникає і розвивається в результаті геопросторової взаємодії між елементами туристичної сфери в умовах цілісної території (регіону). В основі такої взаємодії лежать багатоманітні зв’язки, які являють
собою обміні людськими (туристичними) потоками, речовиною, енергією
та інформацією між елементами в межах цілісної території. Такі зв’язки притаманно виникають та циркулюють на всіх стадіях туристичного
процесу.
4. Специфічною особливістю РСТП є територіальність, яка накладає відбиток на всі аспекти її функціонування та організації: в процесуальному, часовому, структурному, функціональному розумінні. Територіальність, як специфічна ознака, має особливе значення з огляду на
такі риси туризму4 :
- тісна прив’язка турпродукту до територіальних ресурсів, тобто
можливість його створення лише в межах певної конкретної території;
- територіально концентрований характер локалізації багатьох видів туристичної діяльності;
- характер виробництва та спосіб споживання більшості туристичних послуг мають тісну територіальну детермінованість, тобто певна туристична послуга може бути спожита тільки в місці її виробництва;
- територіальна відмежованість споживача і виробника туристичних послуг – саме споживач «іде до туристичного продукту» на відміну
від багатьох інших галузей, де продукт прямує до споживача.
5. В якості головних одиниць функціонально-компонентної структури РСТП виступають туристично-ресурсна підсистема, туристично-виробнича підсистема, туристично-інфраструктурна підсистема, туристично-управлінська підсистема. Компонентний склад вказує на якісну
неоднорідність РСТП.
6. Компонентна ієрархічність (еквіпотенціальність) РСТП полягає в
наявності в її структурі підсистем «нижчих порядків»: туристично-ресурсна підсистема складається з природно-ресурсної, культурно-ресурсної
та соціо-господарсько-ресурсної підсистем; туристично-інфраструктурна – з підсистеми гостинності, транспортної; туристично-управлінська підсистема – з регіональних (місцевих) органів державної влади,
відомчо-галузевих органів центральної влади, підсистеми адміністративно-правових послуг, громадських організацій.
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Дудник І. М., Кисельова К. С. Географічний контекст регіонального туристичного
маркетингу / І. Дудник. Sciences of Europe. Vol. 2. № 1 (1). Praha, 2016. С. 50–52.
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Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. Любіцева.
К. : Альтерпрес, 2002. 436 с.
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Застосування системно-географічної методології до побудови теоретичної моделі туристичної системи дає підстави для попереднього
висновку про те, що вона відкриває широкі науково пізнавальні можливості для створення цілісної картини геопросторового розвитку туризму.
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. роки, які передували глобальній кризі
в міжнародному туризмі на тлі пандемії COVID-19 свідчили про стабільне зростання популярності подорожей за кордон. За результатами
2019 року кількість міжнародних подорожей у світі у черговий раз зросла
(+4 %) і становила 1 млрд 460 млн Таке масове подорожування супроводжувалось посиленням зокрема економічної та соціальної ролі індустрії
туризму. Так, у період з 2009 по 2019 рік реальне зростання надходжень
від міжнародного туризму (54 %) перевищило зростання світового валового внутрішнього продукту – ВВП (44 %). У 2019 році обсяг світового експорту туристичної продукції досягнув 1,7 трлн дол. США, що складало
28% від світового обсягу експорту послуг і поступалося лише експорту
палива та хімічних речовин. Завдяки цьому туризм став важливим засобом диверсифікації експорту як для країн, що розвиваються, так і для
країн з розвиненою економікою, які отримали можливість покращити
платіжний баланс, зменшуючи дефіцит торгівлі за рахунок компенсації доходами від експорту туристичних товарів та послуг. Для багатьох
малих країн, що розвиваються, включаючи більшість невеликих острівних держав, туризм став основним джерелом доходу в іноземній валюті,
який подекуди забезпечує до 90 % надходжень. До того ж міжнародний
туризм забезпечував мільйони робочих місць, сприяючи підприємництву та розвитку регіональної і місцевої економіки. Отже, туризм й
справді став для значної частини населення Землі стилем життя, а міжнародний туристичний бізнес – невід’ємною частиною економіки та одним з найпопулярніших видів підприємництва17.
Наприкінці 2019 року, попри появу інформації про зародження в
Китаї небезпечної хвороби, оптимістичні прогнози Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) щодо подальшого успішного розвитку міжнародного туризму були ще актуальними. Однак у березні 2020 року, після
визнання та оголошення Всесвітньою Організацією охорони здоров’я
чергової пандемії, яка охопила людство, і подальших наростаючих кроків
з боку влади щодо забезпечення безпеки людей, неминучі зміни на туристичному ринку стали очевидними. Втім і тоді експерти не могли передбачити усього трагізму подій, які відбуватимуться в туризмі.
Упродовж 2020 року ситуація в міжнародному туризмі та міжнародному туристичному бізнесі зазнала настільки кардинальних й швидких
негативних змін, що за відносно короткий термін «феномен 20 століття»
17
UNWTO Tourism Highlights, 2020 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/
epdf/10.18111/9789284422456.
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був відкинутий на кілька десятиліть назад – в кінець 20 століття. Практика попередніх місяців свідчить, що жодні прогнози фахівців щодо відновлення міжнародного туризму нині не можуть вважатися надійними
та остаточними. Адже СOVID-19 виявився не лише смертельно небезпечною, але й досить стійкою хворобою, що мутує і попри усі зусилля світової
спільноти поки не відступає, а лише дещо послаблює, а потім знову посилює свій вплив у вигляді так званих «хвиль» – першої, другої, третьої…
За таких умов моніторинг та узагальнення поточної ситуації щодо
впливу пандемії COVID-19 на туристичний ринок залишається не лише
бажаним, але й необхідним, особливо для тих, хто працює в туристичному бізнесі, опікується туризмом і зацікавлений в туризмі або досліджує
туризм. Це сприятиме оперативному виявленню ймовірних ризиків як
для міжнародного туризму, так і міжнародного туристичного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема сучасного занепаду в туризмі знайшла відображення в окремих наукових та науково-популярних публікаціях3, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20. Однак це зовсім не означає, що
отримано повні відповіді на усі нагальні запитання. Адже проблема міжнародного туризму та міжнародного туристичного бізнесу, які потерпають від коронавірусу є багатоаспектною і варта комплексного аналізу на
усіх рівнях – від глобального (світ) та регіонального (туристичні регіони,
субрегіони) до локального (в розрізі окремих країн і туристичних компаній різного масштабу) з урахуванням взаємодії держави та бізнесу, а
також участі міжнародних організацій в подоланні кризових явищ. Між
тим, публікації, що присвячені впливу пандемії COVID-19 на туристичну
індустрію, є зазвичай вузькопрофільними і відображають різні окремі
аспекти цього впливу.
Основне завдання дослідження – критичний аналіз та узагальнення розпорошених між різними джерелами останніх даних щодо ситуації з міжнародним туризмом та міжнародним туристичним бізнесом, які
продовжують зазнавати потужного впливу пандемії СOVID-19; розкриття
на конкретних прикладах різнобічного впливу пандемії на туристичну
індустрію та висвітлення основних заходів, спрямованих на подолання
кризових явищ в міжнародному туризмі.
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пандемією COVID-19 міжнародний туризм пережив найгірший рік за всю
історію спостережень. За даними Всесвітньої туристичної організації на
початок лютого 2021 року 32 % усіх напрямків у всьому світі (загалом 69)
для міжнародних туристів були повністю закриті. З них приблизно трохи більше половини (38 пунктів призначення) були закриті принаймні на
40 тижнів. Нині для міжнародних туристів частково закриті близько 34 %
світових напрямків. Однак спрогнозувати їхнє зменшення або, навпаки,
збільшення досить важко. Поява нових варіантів вірусу COVID-19 спонукала багато урядів уже скасувати зусилля, спрямовані на пом’якшення обмежень на поїздки. При цьому існує чимало дестинацій, які повністю заборони для туристів. Повні заборони для туристів найбільше поширені в
Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в Європі. З 69 напрямків, де кордони повністю закриті для туристів, 30 – в Азійсько-Тихоокеанському регіоні,
15 – у Європі, 11 – у Африці, 10 – у Америці та три – на Близькому Сході14.
Після початку пандемії пошукові запити у Google, пов’язані з подорожами, вперше в історії скоротились. Якщо у 2017 році кількість запитів
щодо подорожей зросла на 13,5 %, у 2018 році – на 8,7 %, а у 2019 році – на
8,1 %, то в 2020 році чисельність таких запитів знизилась на 15,7 %.
Передбачається, що у зв’язку з неоднозначністю ситуації щодо завершення пандемії, у поточному, 2021 році, запити щодо міжнародних
туристичних подорожей залишатимуться набагато нижчими, ніж у минулих роках. Адже результати соціологічного опитування споживачів, проведеного в усьому світі, свідчать про те, що лише трохи більше 18 % під час
відпустки виїхали б за кордон. Зацікавленість мандрівників вдалося зберегти лише дуже небагатьом напрямкам, зокрема, Мальдівам, ОАЕ, Єгипту,
Індонезії, Південній Кореї, Вірменії, Грузії, Малайзії, Індії та Мексиці13.
Логічним продовженням падіння запитів в Інтернеті щодо подорожей від потенційних туристів стало різке зниження пасажирських перевезень авіатранспортом, який домінує серед інших транспортних засобів. В 2019 році 59 % усіх туристичних перевезень припадали саме на
авіаційний транспорт. Але пандемія COVID-19 глибоко вплинула на діяльність авіакомпаній, що здійснюють пасажирські перевезення. За даними
Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) у 2020 році ця сфера послуг зазнала втрат пасажиропотоку на 60 % – з 4,5 млрд осіб у 2019 році
до 1,8 млрд осіб в 2020 році. Це означає, що обсяг авіаперевезень повернувся до рівня 2003 року. Найбільшими втрати авіаперевезень виявилися на Близькому Сході (-60% пасажиропотоку), в Європі і Африці (-58 %
пасажиропотоку в кожному за регіонів) та в Латинській Америці (-53 %
пасажиропотоку). В Азійсько-Тихоокеанському регіоні падіння пасажиропотоку порівняно з попереднім роком складало 45 %, а у Північній
Америці – 43%5
Зниження обсягу пасажирських перевезень стало своєрідним індикатором стану туристичних потоків, які так само різко впали у
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2020 році. Згідно з барометром ЮНВТО, міжнародні туристичні прибуття
у 2020 році зменшилися порівняно з попереднім роком на 74 % (до рівня 1990-х років). Колосальне зменшення кількості туристичних прибуттів
відбулося в усіх провідних туристичних дестинаціях світу. Серед регіонів
найбільше падіння туристичних потоків мало місце в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де було зареєстровано приблизно на -84 % (300 млн)
в’їзних подорожей менше, ніж у попередньому році. Близький Схід та
Африка зафіксували падіння прибулих на 75 %. Кількість прибуттів іноземних туристів до Європи зменшилось на 70 % (-500 млн), тоді як в Америці спостерігалося падіння на 69 %19.
Серед країн найгірша ситуація спостерігалась за зрозумілих причин в Китаї (-89 %), а також в Таїланді (-83 %) і Великій Британії (-82 %).
Більш як на 70 % відбулося падіння туристичного потоку в Іспанії (-78 %),
США (-77 %) і Туреччині (-73 %). У Німеччині зниження кількості прибуттів
міжнародних туристів сягнуло 69 %, в Італії – 63 %, а в Мексиці – 52 %18.
Зменшення обсягів туристичних потоків у 2020 році безумовно
посприяло падінню й світового обсягу експорту туристичної продукції –
на 1,3 трильйони доларів США. Це більш як в 11 разів перевищує втрати,
зафіксовані під час глобальної економічної кризи 2009 року20.
Одним з показників негативного впливу пандемії є також зміни, що
відбулися у внеску туризму у ВВП. У 2019 році індустрія туризму та подорожей забезпечувала 10,3 % світового ВВП. Але у 2020 році за прогнозами
Всесвітньої Ради з подорожей і туризму (WTTC) обсяг світового ВВП знизиться на суму від більш як 2,5 млрд дол. США за найкращим сценарієм
до понад 5,5 млрд дол. США за найгіршим можливим сценарієм (табл. 1).
Прогноз впливу COVID-19 щодо втрат ВВП від сектору
подорожей та туризму у 2020 році5
Регіон

Таблиця 1

Втрати ВВП, млрд дол. США
Найкращий
сценарій

Базовий
сценарій

Найгірший
сценарій

Африка

‐53

‐75

‐120

Азія і Тихий океан

‐980

‐1,137

‐1,888

Європа

-771

‐1,000

‐1,608

Латинська Америка

‐111

‐143

‐229

Близький Схід

‐99

‐125

‐179

Північна Америка

‐673

‐955

‐1,520

Світ

-2,686

‐3,435

‐5,543
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Серед окремих регіонів найгірші ймовірні наслідки впливу
COVID-19 на втрати ВВП від сектору подорожей та туризму очікують два
найпопулярніші регіони – Азійсько-Тихоокеанський і Європа. Звертає на
себе увагу й той факт, що саме ці два регіони є найуспішнішими щодо
доходів від міжнародного туризму.
Перелік найпопулярніших туристичних дестинацій в розрізі країн,
що більше за інших постраждали через пандемію фінансово представлений на (рис. 1). Найбільших, ніж будь-яка інша країна втрат у доходах від міжнародного туризму зазнали США. Оновлена статистика за
перші десять місяців 2020 року свідчить, що ця країна не дорахувалась
більш як 147 млрд дол. США. Це дуже великі втрати, якщо зважати на те,
що в 2019 році США, маючи найкраще у світі сальдо платіжного балансу (+62 млрд дол.), отримали від міжнародного туризму доходи у розмірі
214 млрд дол. США, посівши за цим показником перше місце у світі.

Рис. 1. Країни з найбільшими втратами доходів від міжнародного туризму
у 2020 р., млрд дол. США
На другому місці – Іспанія, втрати якої від міжнародного туризму склали 46,7 млрд дол. США. Це так само дуже відчутно для даної європейської країни, яка в цілому успішному для неї 2019 році, маючи позитивне сальдо міжнародного туризму (+52 млрд дол. США), отримали
тоді загалом 80 млрд дол., поступившись за цими показниками лише
США. Суттєві втрати понесла й найпопулярніша світова туристична дестинація – Франція, де доходи від міжнародного туризму зменшилися на
42 млрд дол. США, тоді як у 2019 році вони становили 64 млрд дол. США.
Фінансові втрати усіх інших країн, що утворили топ-десятку найзбитковіших дестинацій так само є дуже вагомими, оскільки в кожній з них втрати від міжнародного туризму перевищують половину таких доходів у
2019 році16, 17.
Втім, серед вказаних країн домінують економічно розвинуті держави. Для них туризм загалом і міжнародний зокрема не є ключовим
сектором, він лише диверсифікує економіку держави, підсилюючи її. На16
United States loses more revenue from tourism than any other country. URL: https://
globetrender.com/2021/01/13/united-states-loses-more-tourism-revenue-pandemic/.
17
UNWTO Tourism Highlights, 2020 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/
epdf/10.18111/9789284422456.
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томість для низки країн і територій, що розвиваються, доходи саме від
міжнародного туризму становить значну (подекуди основну) частину їхнього ВВП. Тому занепад міжнародного туризму там означає серйозний
удар не просто по доходах, а цілому по економіці, яка опиняється перед
реальною загрозою знищення. Серед країн, ВВП яких втратило найбільше через пандемію перше місце посідає Макао – більш як 43 % (рис. 2).
Понад 30 % ВВП втратили чотири дестинації Карибського басейну – Аруба, Теркс і Кайкос, Антігуа і барбуда, а також розташовані в Індійському
океані Мальдіви. Понад чверть ВВП не дорахувались Північні Маріанські
острови і острівна держава Палау у Тихому океані, а також Сент-Люсія та
Гренада, що у Карибському басейні. До десятки країн, ВВП яких найбільше постраждало також потрапили відомі у міжнародних туристів Сейшельські острови, що в Індійському океані16.

Рис. 2. Дестинації з найбільшими втратами внеску туризму у ВВП,
2020 р., %
Негативні зміни на туристичному ринку викликали відповідну реакцію з боку бізнесу. Уже в першій половині 2020 року глобальні прямі
іноземні інвестиції (ПІІ) в туризм впали на 73,2 % порівняно з аналогічним періодом 2019 року. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, падіння обсягів глобальних ПІІ продовжуватиметься і в 2021 році –
на 5–10 %12.
Небажання нині інвестувати туризм з боку великого бізнесу є зрозумілим. Адже цілі сектори індустрії туризму та потужні транснаціональні
корпорації зазнали помітних втрат через пандемію. Зокрема, сектор авіаперевезень, як такий, що здійснює перевезення більшої частини подорожуючих зазнав величезних фінансових втрат у розмірі понад 372 млрд
дол. США. Додатково аеропорти і постачальники аеронавігаційного
обслуговування втратили ще 115 млрд і 13 млрд відповідно. За даними
ІСАО у 2020 році найбільшими фінансові втрати виявилися в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де внаслідок падіння пасажиропотоку доходи зменшилися на 120 млрд дол. США. У Європі авіакомпанії втратили

12
The top five trends that will drive tourism’s recovery. URL: https://investmentmonitor.
ai/tourism/the-top-five-trends-that-will-drive-tourisms-recovery.
16
United States loses more revenue from tourism than any other country. URL: https://
globetrender.com/2021/01/13/united-states-loses-more-tourism-revenue-pandemic/.
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100 млрд млрд дол. США. Третє місце у цьому сумному рейтингу посіла
Північна Америка, де падіння доходів становило 88 млрд дол. США. В Латинській Америці доходи від авіаперевезень впали на 26 млрд дол. США.
Дещо менші втрати авіакомпаній на Близькому Сході, тут вони становили
22 млрд дол. США через. Найменших втрат зазнали авіакомпанії в Африці, де вони недорахувались 14 млрд дол. США (-58 % пасажиропотоку)5.
Кризові явища не оминули навіть найбільші авіакомпанії світу,
серед яких лідером у 2019 році була визнана американська компанія
American Airlines Group (AAG) зі штаб-квартирою у місті Форт-Ворт, штат
Техас, США. American Airlines Group є найбільшою авіакомпанією у світі
за розмірами флоту (1547 літаків), доходами (17,3 млрд дол.), перевезеними пасажирами (215 млн) та кількістю пунктів призначення (350 напрямків у 50 країнах). Однак під впливом пандемії COVID-19 American Airlines
Group уже в першому кварталі 2020 року втратила 2,2 млрд дол. США,
внаслідок чого компанія прийняла державну допомогу і змушена була
скоротити свій пасажирський парк. Загалом у 2020 фінансовому році
доходи AAG складали лише 17,3 млрд дол. США, що на 62 % менше, ніж
у 2019 році, коли доходи компанії дорівнювали 45,83 млрд дол. США.
Падіння доходів через результаті пандемії COVID-19 зрештою призвело
знамениту американську авіакомпанію до колосальних збитків у розмірі
близько 8,89 млрд дол. США. Падіння чистого прибутку у 2020 році склало майже 627 %! Це найгірший результат з 2009 фінансового року1.
Негативний вплив COVID-19 дуже помітний і на світовому ринку готельних послуг. На думку деяких дослідників, готелі були однією з перших галузей, що постраждали від пандемії, і будуть однією з останніх, шо
відновляться. Пандемія призвела до сплеску скасування бронювання у
засобах розміщення. За даними UNWTO, пошук та бронювання готелів
у лютому 2021 року знизилися порівняно з аналогічним періодом минулого року приблизно на 50 %. Зіткнувшись з неминучим крахом бізнесу,
готельні компанії в усьому світі вдаються до масових звільнень та скорочень робочих місць, чимало готелів тимчасово закриваються. Більшість
світових груп готелів відклали або скасували виплату дивідендів акціонерам та призупинили капітальні витрати, що спричинило падіння інвестицій в туризм8, 18.
Наскільки значних втрат може зазнати готельний бізнес можна простежити на прикладі однієї з найбільших готельних груп світу –
InterContinental Hotels Group plc (IHG). Це є британська багатонаціональна готельна група зі штаб-квартирою в місті Денхем, Англія. IHG має
886 036 номерів та 5964 готелів у майже 100 країнах. Дана готельна група володіє декількома торговими марками, серед яких Six Senses Hotels
Resorts Spas, InterContinental, Regent Hotels & Resorts, Kimpton Hotels &
Restaurants, Hualuxe, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday
Inn Express, Candlewood Suites, EVEN Hotels та Staybridge Suites тощо.
American Airlines Group. URL: https://www.aa.com/homePage.do.
Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis.
17 March 2021. URL: https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_
Econ_Impact.pdf.
8
Impacts and Implications of COVID-19 on the Global Hotel Industry and Airbnb. URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-56231-1_8#Sec9.
18
UNWTO Tourism Recovery Tracker. URL: https://www.unwto.org/unwto-tourismrecovery-tracker.
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У 2020 році після двох попередніх років зростання IHG зазнала втрат,
її доходи впали більш як на 48 % – з 4,63 млрд дол. США у 2019 році до
2,39 млрд дол. США у 2020 році. Як наслідок, чистий прибуток зменшився
приблизно на 168 %, тобто компанія зазнала збитків у розмірі 26 млн7, 9.
Пандемія коронавірусу порушила і круїзну індустрію у всьому світі,
оскільки й тут було застосовано заборони на поїздки. Як результат, постраждали навіть такі гіганти круїзної індустрії як Carnival Corporation &
plc – британсько-американська круїзна компанія зі штаб-квартирою в
Маямі. Вона є найбільшою серед таких, що надає послуги з організації
та обслуговування морських круїзів. Компанія володіє спільним флотом
з більш ніж 100 суден десяти брендів – AIDA Cruises, Carnival Cruise Line,
Costa Cruises, Cunard Line, Carnival CSSC, P&O Cruises, Holland America
Line, P&O Cruises, P&O Cruises Australia, Princess Cruises та ін. У 2020 році
доходи Carnival Corporation & plc різко впали порівняно з попереднім роком – до 5,6 млрд дол. США. Це менше приблизно на 15 млрд дол. США,
ніж було у 2019 році. Наслідком падіння доходів і одночасно вимушено
високих витрат у 2020 фінансовому році стали збитки круїзної компанії у
розмірі понад 10 млрд дол. США, тоді як у 2019 році компанія повідомила
про чистий прибуток на суму майже три мільярди дол. США10.
Чимало й інших найуспішніших гігантських туристичних компаній світу зазнали помітних втрат через пандемію. До прикладу візьмемо Expedia Group та Booking Holdings, що за версією Travel Weekly’s
2020 Power List є світовими лідерами за обсягом продаж серед туристичних компаній.
Американська компанія Expedia Group (штаб-квартира в місті
Сієтл, що у штаті Вашингтон) позиціонує себе як світова платформа
для подорожей, місія якої полягає у забезпеченні глобальних подорожей для всіх і скрізь. Обсяг продажів Expedia Group у 2020 рік становив
107,9 млрд дол. Ця туристична інтернет-компанія (працює онлайн) пропонує найрізноманітніші туристичні товари та послуги, зокрема надає
споживачам можливість забронювати авіаквитки, проживання, оренду
автомобілів, круїзи, страхування тощо від різних постачальників через
свій мобільний додаток та фірмові веб-сайти, а також веб-сайти соціальних мереж. Expedia Group включає численні туристичні бренди, такі як
Brand Expedia, Hotels.com, Expedia Partner Solutions, Vrbo, Egencia, trivago,
HomeAway, Orbitz®, Travelocity, Hotwire, Wotif, ebookers, CheapTickets,
Expedia Group™ Media Solutions, CarRentals.com™, Expedia Cruises™,
Classic Vacations, Traveldoo and VacationRentals.com.
У 2018 році доходи Expedia Group перевищували 11 млрд дол.
США, в 2019 році вони стали дещо більшими – 12 млрд дол. США. Натомість за результатами 2020 році доходи компанії впали на 57 % і становили 5,2 млрддол. США. Причому, якщо у перший квартал падіння
доходів становило лише 15% проти аналогічного періоду попереднього року, то упродовж другого кварталу воно сягнуло уже 82 %. У наступні
квартали падіння доходів продовжувалося, хоча й найменшими темпами – 58 % і 67 % у третьому та четвертому кварталі відповідно. В цілому
Expedia Group понесла колосальні збитки, оскільки її чистий прибуток у
IHG. URL: https://www.ihgplc.com/.
Macrotrends. URL: https://www.macrotrends.net/.
10
Statista. URL: https://www.statista.com/.
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2020 році представляє собою від’ємну величину (-2,687 млрддол.). Між
тим, у 2019 році чистий дохід Expedia за 2019 рік становив 565 млн дол.
США, а у 2018 році – 406 млн дол. США6, 9.
Друге місце за обсягом продажів посідає Booking Holdings
(BKNG) – 96,4 млрд дол. США. BKNG є також американською компанією,
яка базується в місті Норволк, в штаті Коннектикут. Це – один з ключових
гравців у світовій галузі подорожей через Інтернет та супутніх послуг, що
надаються клієнтам та партнерам у понад 220 країнах та територіях через шість, орієнтованих на споживачів, основних брендів – Booking.com,
KAYAK, priceline, agoda.com, Rentalcars.com та OpenTable. Місія Booking
Holdings - полегшити кожному пізнання світу2.
Через пандемію коронавірусу (COVID-19) доходи Booking Holdings
у 2020 році також значно зменшилися порівняно з попередніми роками.
Причому, якщо у 2018–2019 роках компанія реєструвала зростання доходів та прибутків, то у 2020 році відбулося їх падіння. Так, у 2018 році загальний дохід компанії становив 14,5 млрд дол. США (+14,5 %), у 2019 році
він дещо зріс і перевищив 15 млрд дол. США (+4 %). Але у 2020 році
дохід компанії впав майже на 55 % – до 6,8 млрд дол. США. Водночас чистий прибуток Booking Holdings у 2020 році – близько 59 млн дол. США
(-99 %) – став найнижчим показником, зафіксованим з 2007 року. До прикладу, у 2019 році чистий прибуток компанії складав 4,8 млрд дол. США, а
у 2018 році – майже 4 млрд дол. США9, 10.
Пандемія безумовно зачепила і європейський бізнес, у т.ч. відомі
туристичні компанії, як-от TUI AG (TUI Group) – це мультінаціональна туристична компанія зі штаб-квартирою в Ганновері, Німеччина. Складається
з низки потужних туроператорів. У Німеччині це TUI Deutschland, airtours
та Wolters Reisen, у Великобританії First Choice. Оператори TUI також є
одними з провідних національних брендів в Австрії, Польщі, Швейцарії,
Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Франції, Бельгії, Нідерландах, Росії та
Україні. Крім того дана група має 1600 туристичних агентств та провідних Інтернет-порталів. TUI Group також володіє п’ятьма авіакомпаніями із
приблизно 150 літаками, має понад 400 готелів, 17 круїзних лайнерів, а також численні роздрібні магазини що працюють у всіх найпопулярніших
напрямках відпочинку по всьому світу15.
Надзвичайна ситуація COVID-19 суттєво вплинула на доходи TUI
AG. Лише за перші три місяці 2020 року компанія втратила 740 млн євро.
За результатами же повного фінансового року доходи TUI AG впали
порівняно попереднім з попереднім роком на 58 % і становили 7,9 млрд
євро проти 18,9 млрд євро у 2020 році. Причому падіння доходів відбулося в усіх сегментах бізнесу компанії – в готелях і на курортах, на круїзних лініях, в авіакомпаніях тощо. Як наслідок, минулого, 2020 року, TUI AG
вперше з 2014 року зафіксувала збитки, які склали приблизно 3,1 млрд
євро. Це при тому, що у 2019 фінансовому році компанія зареєструвала
чистий прибуток близько 532 млн євро9, 10.

Booking Holding. URL: https://www.bookingholdings.com/about/factsheet/.
Expedia Group. Quarterly results. URL: https://www.expediagroup.com/home.
9
Macrotrends. URL: https://www.macrotrends.net/.
10
Statista. URL: https://www.statista.com/.
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Криза, спричинена COVD-19 поставила під загрозу приблизно
третину створених завдяки туризму робочих місць. За даними WTTC у
2020 році в туристичному секторі було втрачено від 98 до майже 198 млн
робочих місць з 330 млн які існувало завдяки туризму у 2019 році (табл. 2).
Таблиця 2
Прогноз впливу COVID-19 щодо втрат зайнятості у секторі
подорожей та туризму в 2020 році5
Регіон

Втрати у загальній зайнятості, млн осіб
Найкращий
сценарій

Базовий
сценарій

Найгірший
сценарій

Африка

‐7.6

‐10.9

‐17.4

Азія і Тихий океан

‐59.7

‐69.3

‐115.0

Європа

‐14.2

‐18.4

‐29.5

Латинська Америка

-5.9

‐7.7

‐12.4

Близький Схід

‐2.7

‐3.4

‐4.9

Північна Америка

‐8.1

‐11.4

‐18.2

Світ

‐98.2

‐121.1

‐197.5

На сьогодні існує безліч прикладів, коли компанії через кризу змушені вдаватися до звільнення персоналу. Так, наприклад, TUI AG, де загалом працевлаштовано близько 70 тис. осіб, ще у травні 2020 року оголосила, що планує скоротити до 8 тис. робочих місць через коронавірус
і хаос, який охопив туристичну галузь. У свою чергу авіакомпанія Ryanair
через аналогічні причини змушена була повідомити про скорочення 15 % свого персоналу (3 тис. робочих місць), який налічував близько 20 тис. Тим же, хто залишається, компанія запланувала скоротити заробітну плату на одну третину. У квітні 2020 року стало відомо про плани
British Airways звільнити до 12 тис. працівників, тобто має зникнути кожне
четверте робоче місце11.
Подекуди пандемія коронавірусу зумовила не лише стрімке падіння доходів і прибутку, але й, як наслідок, повне банкрутство компаній.
Так, у лютому 2021 року стало відомо, що один з найбільших туроператорів Німеччини з власною мережею турагентств – DER Touristik змушений закрити через коронавірус 40 туристичних агентств, що становить
майже десяту частину власних офісів з продажів. При цьому 82 людини,
які працюють в цих турагентствах, були рекомендовані для роботи в інших підрозділах групи. Практично одночасно із закриттям турагентств в
Німеччині стало відомо про банкрутство чеського національного авіаперевізника – Czech Airlines. Варто зауважити, що за даними UNWTO більшість туристичних підприємств у світі (близько 80 %) – це мікро, малі та
5
Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis.
17 March 2021. URL: https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_
Econ_Impact.pdf.
11
The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/international.
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середні підприємства. А таким компаніям набагато важче вижити за
умов сучасної кризи, оскільки в них зазвичай обмежені можливості для
маневрів з огляду на менші власні ресурси4, 17.
Через короткий час після початку пандемії стало очевидним, що
нагальні проблеми міжнародного туризму і туристичного бізнесу мають
розв’язуватися за допомогою усієї світової спільноти, активної участі держав та авторитетних міжнародних організацій. Сьогодні можна уже констатувати, що є певні зрушення у цьому напрямку.
Передусім варто звернути увагу на активну діяльність двох провідних міжнародних туристичних організацій – Всесвітньої туристичної організації та Всесвітньої Ради з подорожей і туризму. Обидві організації на
головних сторінках своїх сайтів створили спеціальну рубрику – COVID-19,
яка містить низку аналітичних та інформаційно-статистичних матеріалів,
що постійно оновлюються, але так чи інакше стосуються діяльності, спрямованої на відновлення туризму в умовах пандемії. У цій боротьбі обидві
поважні організації всіляко прагнуть розвивати партнерські відносини і
об’єднувати зусилля з іншими міжнародними організаціями, приватним
сектором, а також провідними засобами масової інформації.
Зокрема, у серпні 2020 року керівництво і члени WTTC, зважаючи
на роль країн Євросоюзу у розвитку міжнародного туризму, звернулися до президента вищого органу виконавчої влади Європейського Союзу – Урсули фон дер Ляєн із закликом підтримати сектор подорожей та
туризму, застосовуючи низку запропонованих глобальних заходів. Найпершим серед таких, на думку лідерів даної організації, є обов’язкове
носіння маски та дотримання соціальної дистанції в усіх видах транспорту протягом усієї подорожі мандрівника, а також під час відвідування
будь-якого приміщення та в місцях, де обмежений рух. Як свідчить практика, такі заходи можуть зменшити ризик поширення хвороби до 92 %.
Крім того, експерти WTTC вважають за потрібним швидкі та надійні тестування допочатку подорожі та/або після повернення. Щодо карантину,
то він, на думку фахівців WTTC не потрібний для здорових мандрівників,
у разі, якщо до виїзду та/або після прибуття застосовувалися зазначені
ефективні заходи стримування.
Загалом діяльність UNWTO та WTTC допомагає координувати
діяльність на рівні окремих держав, уряди яких вживають конкретних заходів, зважаючи на поточну ситуацію на тих чи інших територіях. Не випадково UNWTO зазначає, що поради, видані урядами, відіграватимуть
вирішальну роль у відновленні туризму. Втім йдеться не лише суто про
поради. Реалізація урядами грошово-кредитної політики в умовах пандемії, як правило, передбачає відкриття спеціальних кредитних ліній
за зниженими, субсидованими або нульовими ставками, мораторії на
позики та запровадження заходів для полегшення доступу до кредитів
і фінансів, а також звільнення або відстрочка податків, сплати позик
та зборів, пов’язаних з туризмом. У свою чергу в деяких країнах власне
уже уряди отримували економічну допомогу у вигляді позик, грантів,
спеціальних кредитних ліній від міжнародних організацій, міжнародних
4
DER Touristik. URL: https://www.kataloge.dertouristik.info/Corona-InformationenWiederaufnahme.html.
17
UNWTO Tourism Highlights, 2020 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/
epdf/10.18111/9789284422456.
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фінансових установ, як-от Міжнародний Валютний фонд, Світовий банк,
Європейська комісія тощо. Головна мета, яку при цьому переслідували –
надати фінансову підтримку бізнесу. Звісно, кожна окрема країна вирішує ці питання як вважає за потрібне.
В Китаї, який вживає численних заходів, спрямованих на відновлення туристичної індустрії, Міністерство культури і туризму та Промислово-комерційний банк Китаю підписали угоду про стратегічне співробітництво для допомоги індустрії культури та туризму. Відповідно
до цієї угоди банк у 2020 році відкрив кредитні лінії у розмірі 100 млрд
юанів для підприємств культури та туризму, що постраждали від коронавірусу. Особлива увага приділяється в країні сільському туризму, свідченням чого є виданий Міністерством культури і туризму Китаю циркуляр про прискорення відновлення сільського туризму. Цей циркуляр
звертає увагу на необхідність подальшого будівництва відповідної інфраструктури та запуск нових туристичних маршрутів. Надається й фінансова допомога для подальшого розвитку сільського туризму. Так, сільськогосподарський банк Китаю видав 15 млрд юанів (близько 2,2 млрд дол.
США) позик з метою розвитку сільського туризму для 1000 ключових сіл,
де туризм є основним джерелом доходу місцевих жителів. У подальшому Міністерство культури і туризму Китаю планує співпрацювати з Промисловим і комерційним банком Китаю, щоб продовжувати збільшувати
інвестиційну та фінансову підтримку індустрії культури і туризму, а також
активно просувати інновації у цих сферах3.
У травні 2020 року у Франції розпочато реалізацію Плану підтримки туризму, на що було виділено понад 18 млрд євро. В контексті
цього плану уряд Франції створив Комітет сектору туризму, який об’єднує суб’єктів державного та приватного секторів для моніторингу впливу пандемії на туризм. У червні 2020 року уряд Франції створив Фонд
Солідарності для підтримки малого бізнесу – компаній з річним оборотом менш як 1 млн євро. Завдяки цьому фонду усі малі приватні компанії,
що зазнали банкрутства або ж втратили у березні 2020 року порівняно
з аналогічним періодом 2019 року понад 50 % річного обороту, отримали
допомогу в розмірі 1,5 тис. євро або грант у розмірі 10 тис. євро на місяць.
Чимало підприємств туристичної індустрії Франції скористалися правом
такої допомоги, у т. ч. 100 тис. туристичних компаній, 140 тис. підприємств
непродовольчої торгівлі, 160 тис. підприємства громадського харчування
та ін. Варто зазначити, що Фонд Солідарності продовжив свою діяльність
до кінця 2020 року, орієнтуючись при цьому на пріоритетні сектори бізнесу, включаючи подорожі та туризм3.
У Німеччині уряд значно розширив для туристичного бізнесу
можливості одержання позик, що відіграватимуть роль своєрідного «захисного щита» в умовах кризи. Зокрема за участі німецького державного банку розвитку (KfW), що виділив понад 550 млрд євро, був створений Фонд економічної стабілізації, який діятиме щонайменше до
кінця 2021 року. Завдяки цьому Фонду, німецька держава гарантуватиме
ліквідність великих корпорацій (здатність їх швидко продати активи й
одержати гроші для оплати своїх зобов’язань), а при необхідності держава візьме на себе часткову компенсацію необхідного капіталу для за-

3
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безпечення платоспроможності бізнесу. Так, наприклад, у 2020 році туроператор TUI отримав від Фонду економічної стабілізації дві кредитні
лінії – спочатку 1,8 млрд євро, а пізніше ще 1,05 млрд євро. Так само кредитну допомогу у розмірі 9 млрд євро отримала й німецька авіакомпанія
Lufthansa. Разом із тим значна увага в Німеччині приділяється малому
та середньому бізнесу, на допомогу якому спрямовані окремі програми
KfW. При цьому розмір допомоги залежить від масштабів компанії. Так,
компанії, що мають до п’яти працівників, можуть подати заявку на одноразовий грант до 9 тис. євро, а компанії з персоналом до десяти працівників – до 15 тис. євро. З 15 квітня 2020 року компанії, які мають щонайменше 11 співробітників та працюють з 1 січня 2019 року мають право
на отримання так званої «швидкої позики» у розмірі до 25 % від загального обсягу продажів в 2019 році. Натомість для компаній, де працює до
50 співробітників сума кредиту складає до 500 тис. євро, а для компаній,
де працює понад 50 співробітниками сума кредиту сягнути 800 тис. євро.
Для вирішення проблеми туристичного сектору Італії, на який
припадає майже 13 % економіки, уряд цієї країни також запровадив надзвичайні економічні заходи. Зокрема сім’ї з низьким рівнем доходу отримуватимуть так званий «бонус до відпустки» у розмірі до 500 євро, який
потрібно витратити на проживання. Водночас, готелі та пляжні курорти
отримуватимуть податкові знижки. Крім того було виділено 2 млрд євро
на допомогу підприємствам, яким доведеться адаптувати свою діяльність, щоб задовольнити нові вимоги щодо соціального дистанціювання, особливо у туристичному секторі. У серпні 2020 року було оголошено
про низку додаткових заходів, що передбачали підтримку туристичного
бізнесу. Так було виділено 180 млн євро на податкові пільги для реконструкції та вдосконалення підприємств готельного і курортного секторів,
включаючи агротуризм, гуртожитки та кемпінги. Ще 100 млн євро держава спрямувала на допомогу муніципалітетам, які отримали менші доходи від туристичного збору. Призначено надбавки в розмірі 1 тис. євро
для деяких категорій працівників, які страждають через обмеження
COVID-19, включаючи сезонних працівників у сферах туризму, курортів
та розваг. Подовжено також мораторій на позики малому та середньому
бізнесу для виплати іпотеки до 31 березня 2021 року для компаній туристичного сектору. Пізніше ще 3 млрд євро виділив уряд Італії на підтримку сектору подорожей та туризму, включаючи 15 млн євро на просування туризму. У вересні 2020 року відомий італійський інвестиційний банк
Cassa Depositi e Pretiti оголосив про створення Національного фонду туризму, який надає ще до 2 млрд євро для підтримки компаній, які управляють основними італійськими готелями.
Австралійський уряд у 2020 році повідомив, що на підтримку туризму та відповідної інфраструктури виділяється понад 233 млн австралійських доларів. На додаток до цього, було оголошено про модернізацію чотирьох національних парків країни, які користуються великим
попитом у туристів. Ще 50 млн австралійських доларів у вигляді грантів
витрачено на сектор ділового туризму для заохочення бізнесу відвідувати різноманітні ділові заходи – виставки, конференції, з’їзди, які відбуваються в Австралії. Ці гранти допомагають австралійським компаніям
покрити свої поточні витрати (до 50 % власних витрат) – на оренду
виставкових площ, дизайн та виготовлення експозицій, подорожі та проживання. У вересні 2020 р. уряд країни оголосив про пакет на 250 млн
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австралійських доларів для регіональної Австралії. Цей пакет включає
два заходи. Один – допомога бізнесу на 50 млн австралійських доларів
для відновлення туризму в регіонах, які значною мірою залежать від міжнародного туризму. Інший – 200 млн австралійських доларів для розбудови місцевої туристичної інфраструктури в регіонах.
Здійснюється в умовах пандемії державна підтримка і в Бразилії,
де у травні 2020 року уряд оголосив про надання 5 млрд бразильських
реалів для збереження робочих місць у секторі туризму і подорожей та
підтримці компаній туристичної індустрії. При цьому 80 % виділених коштів було спрямовано малому бізнесу, на який припадає більшість туристичних компаній, і 20 % – великим компаніям. Фірми, що працюють в
сфері туризму можуть вимагати позики на суму до 30 млн бразильських
реалів. До того ж, загальний фонд туризму, який раніше був доступний
лише державним фінансовим агентам, тепер відкритий для приватних
фінансових агентів, які тепер так само можуть пропонувати кредити туристичному сектору.
На підставі аналізу поточної ситуації та зважаючи на активні заходи світової спільноти, спрямовані на подолання негативних наслідків
пандемії, більшість експертів UNWTO очікують відновлення міжнародного туризму (повернення до рівня, що передував пандемії) не раніше
2023 року. При цьому 41 % респондентів вважають, що повернення до
рівнів 2019 року відбудеться тільки у 2024 році або навіть пізніше. Розширені сценарії UNWTO на 2021–2024 роки вказують на те, що для повернення міжнародного туризму до рівня 2019 року може знадобитися від
двох з половиною до чотирьох років. Очікується, що поступове розповсюдження вакцини проти COVID-19 допоможе відновити довіру споживачів, полегшить обмеження на поїздки та повільно нормалізує подорожі протягом наступного року19, 20.
Втім у різних частинах земної кулі відновлення може відбуватися по-різному. Наприклад, в Німеччині визначають три можливі сценарії
відновлення туризму. За середнім сценарієм, очікується, що відновлення
міжнародного туризму ймовірно припаде аж на квітень 2023 року. За прогнозами, товарообіг у 2020 році порівняно з 2019 роком зменшиться у міжнародному туризмі на 57 %, у 2021 році – на 52 %, а у 2022 році – на 30 %3.
На думку Генерального секретаря Всесвітньої туристичної організації, Зураба Пололікашвілі, в 2021 році на відновлення міжнародного туризму впливатимуть п’ять основних чинників: 1. Поведінка споживачів; 2. Інновації та технології; 3. Стартапи в туризмі; 4. Зелені інвестиції;
5. Транскордонні злиття та поглинання12.
Чинник № 1 «Поведінка споживачів» передбачає орієнтування
на так зване покоління Z (відоме також я Generation M, Net Generation, і
Internet Generation). Цей термін застосовується для людей, які народилися між другою половиною дев’яностих та другою половиною двохтисяч-

COVID-19 Strong Policies. URL: https://wttc.org/COVID-19/Government-Policies.
The top five trends that will drive tourism’s recovery. URL: https://investmentmonitor.
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19
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них. Відмінною особливістю цього покоління є те, що так звані технології
майбутнього вони вважають уже невід’ємною частиною свого життя. Ця
демографічна група, чисельністю до 2,6 млрд осіб в 2040 році, вільно почуває себе серед цифрових технологій. Саме від цієї групи, представники якої вважають подорожі пріоритетом, варто очікувати появи інноваційних продуктів, особливо мобільних.
Чинник № 2 «Інновації та технології» акцентує увагу на необхідності розвитку цифрових технологій, як-от 5G, хмарні сервіси, штучний
інтелект та блокчейн. Усі ці рішення зокрема збільшують швидкість пошуку необхідної інформації як під час подорожі, так і після неї. Уже зараз
очевидно, що майбутнє туристичних продажів буде залежати саме від
цифрових технологій, від Інтернету. Статистика свідчить про наявність
тенденції щодо зростання онлайн продажів з одночасним зниженням
офлайн продажів. Так, обсяги світових онлайн продажів зросли від 60 %
у 2017 році до 69 % в 2020 році з прогнозом до 72 % у 2025 році. Натомість
обсяги офлайн продажів впали з 40 % у 2017 році до 31 % у 2020 році і за
прогнозом знижуватимуться й далі – до 28 % у 2025 році13.
Чинник № 3 « Стартапи в туризмі» підкреслює важливість туристичних стартапів. тобто молодих компаній туристичного спрямування, які попри нерідко обмеженість власних ресурсів починають будувати свій бізнес виключно на основі інновацій та інноваційних технологій.
У наш час технології будуть відігравати особливо важливу роль. Адже з
урахуванням того, що соціальне дистанціювання і протоколи охорони
здоров’я та гігієни, ймовірно, залишатимуться в силі в доступному для
огляду майбутньому, безконтактне надання послуг та інвестиції завдяки
цифровим технологіям можуть стати своєрідним інструментом одужання.
Чинник № 4 «Зелені інвестиції» нагадує про одну з найважливіших сучасних глобальних тенденцій – прагнення до зеленої економіки,
яка має сприяти екологізації виробництва. Після пандемії буде продовжуватися розвиток екотуризму, який орієнтується на збереження довкілля. Адже туристам, як і усім іншим небайдуже, що вони п’ють та їдять
і чим дихають. Отже, інвестиції в туризмі мають бути спрямовані й на
поліпшення природи туристичних дестинацій, зокрема на зменшення
викидів парникових газів, шкідливого забруднення поверхневих та підземних вод, збереження рослинного покриву та тваринного світу тощо.
Належна якість навколишнього середовища – це потужний стимул для
відвідування тих чи інших територій туристами.
Чинник № 5 «Транскордонні злиття та поглинання» розкриває
специфіку інвестування в туристичну індустрію у найближчій перспективі. На думку Генерального секретаря UNWTO, нові глобальні можливості для міжнародного туризму будуть пов’язані зі збільшенням прямих
іноземних інвестицій за рахунок транскордонних злиттів та поглинань.
Такі інвестиції характеризуватимуться придбанням, наприклад, проблемних активів у сфері гостинності з метою реконструкції, модернізації, перепрофілювання та ребрендингу. Застосування подібних стратегій
дозволить перерозподілити капітал і одночасно захистити робочі місця.
Транскордонні злиття та поглинання також сприятимуть появі інноваційних бізнес-моделей.
13
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Висновки. Другий рік в умовах смертельно небезпечної пандемії
остаточно засвідчив й справді неабияку глибину та глобальний характер проблем, що виникли в міжнародному туризмі. Вони торкнулися усіх
країн і територій, де раніше міжнародний туризм був звичним атрибутом
життя, а міжнародний туристичний бізнес – невід’ємною складовою підприємницької діяльності місцевого населення. Тривалий психологічний
дискомфорт, пов’язаний з неможливістю вільно подорожувати, і вимушене добровільне заточення потенційних мандрівників у себе дома (у власній оселі, в країні, регіоні) – це лише один із аспектів впливу COVID-19.
З цим ще можна змиритися, хоча й не всі витримують та інколи рушають
в дорогу, наражаючи себе та інших на небезпеку. Набагато важче усвідомити раптове зупинення бізнесу, втрату роботи, доходів, а подекуди й просто засобів для існування. Увесь цей негатив підсилюється ще
й невизначеністю ситуації, яка подібно до багатьох природних, а також
економічних явищ почала набувати циклічності, коли періоди зростання небезпеки чергується з періодами спаду. Як довго триватиме така
циклічність і коли вона завершиться остаточно – поки що важко однозначно сказати. Але принаймні очевидно, що повернення міжнародного
туризму до показників докризового періоду відбудеться не через тижні
й місяці, а через роки. А оскільки так, то доцільно й далі продовжувати
моніторити ситуацію, аби буди готовими як до найкращого, так і до найгіршого сценарію у розвитку міжнародного туризму.
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АВІАЦІЯ І ТУРИЗМ В СУЧАСНОМУ СВІТІ – КРИЗОВІ ЯВИЩА ТА
СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Авіаційне сполучення та міжнародний туризм стали невід’ємними
атрибутами глобалізованого світу початку XXI сторіччя. Проте, наприкінці 2019 – на початку 2020 року пандемія COVID-19, охопивши весь світ,
спричинила кризові явища найбільших масштабів саме у цих двох глибоко взаємопов’язаних сферах.
Метою статті є розкрити взаємопов’язаність у розвитку авіації та туризму; розглянути зумовлені пандемією короновірусної інфекції виклики, що постали перед обома галузями у 2019–2021 рр. та обґрунтувати
способи їх подолання.
Актуальність даної теми є беззаперечною, адже міжнародне авіаційне сполучення та туризм – це не просто яскраві феномени XXI століття, але й важливі джерела грошових надходжень для національних
економік і робочі місця, а також запорука забезпечення стабільних міжнародних відносин та миру у всьому світі. У сучасному суспільстві подорожі потребують комфорту та високої швидкості транспортних засобів,
особливо за умови, що туризм став невід’ємною складовою життя більшості людей, методом їх саморозвитку, відновлення фізичних і духовних
сил, улюбленим видом дозвілля.
В 2020 році суттєво знизилися показники рівня щастя населення
у більшості країн (за World Happiness Report), що на думку авторів, теж
пов’язано з кризовими явищами у авіаційному та туристичному секторі. Показники щастя є комплексними, проте дві складові з шести – матеріальна забезпеченість та свобода, безпосередньо пов’язані з досліджуваною темою. Скорочення кількості робочих місць в туризмі, авіації та
наземному обслуговуванні пасажирів (близько 120 млн) спричинили погіршення рівня життя відповідної кількості людей, а також членів їх сімей.
А закриття кордонів та неможливість подорожувати відобразилися на
всіх без виключення жителях планети.
Наукова новизна роботи полягає в тому, авіаційна сфера розглянута не лише, як «постраждала сторона», а й як один з факторів, що спричинив кризу. Також, окрім традиційних джерел даних про авіаперевезення (ICAO, IATA, UN WTO) використано також дані служб відстеження
польотів7.
Провідним фактором набуття міжнародним туризмом масового
характеру, у середині ХХ століття, став саме розвиток транспорту. Кожна
друга подорож у світі, починаючи з 1950-х років була здійснена авіацій7
Flight tracking statistics [Електронний ресурс] // Flightradar24. 2021. Режим доступу
до ресурсу: https://www.flightradar24.com/data/statistics.
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ним транспортом (для острівних країн цей показним значно вищий –
більше 90 %)2.
Загалом, на початку ХХІ ст. міжнародні авіаційні подорожі переживали справжній бум. Світовий пасажиропотік за 20 років (2000–2019 рр.)
виріз у 2,7 рази, а туристичні прибуття у 1,7 рази. При цьому існує чітка
кореляція між показниками інтенсивності і дохідності авіаперевезень
та міжнародними туристичними прибуттями і надходженнями. Щорічні темпи зростання міжнародних авіаційних перевезень на початку
XXI століття (2000–2010 рр.) склали у середньому 4,4 % і чітко корелювали з показниками приросту міжнародних туристичних прибуттів (4,1 %)
за цей же період. Зокрема у 2005–2007 рр. і в авіаційних пасажирських
перевезеннях, і у міжнародних туристичних прибуттях спостерігалося синхронне зростання темпів приросту 5,8 % і 5,5 % відповідно. Тоді як
найгірші роки міжнародного туризму: 2001, 2003, 2009 з показниками
щорічного приросту кількості прибуттів 0 %, -1,4 % та -3,8 %, відповідно,
виявилися таким ж невдалими і для міжнародних пасажирських авіаційних перевезень. Останні скоротилися в цей час на 0,9 %, 1,1 % та 3,5 %
відповідно4. У другому десятиріччі ХХІ ст. середні темпи росту обох галузей були ще вищими. Протягом 2010–2019 рр. щорічний приріст кількості
перевезених авіатранспортом пасажирів становив 5,9 %, а міжнародних
туристичних прибуттів – 5,2 %, найвищі показники синхронно спостерігалися у 2010 р. та 2018 р. (6,6 % і 7,5 % та 6,7 % та 7,0 % відповідно)2, 8.
У 2019 році, останньому докризовому, кількість міжнародних туристичних прибуттів склала рекордні 1,5 млрд, а пасажиропотік авіатранспорту досяг показника у 4,4 млрд осіб2, 8. Авіація дозволяє не тільки
швидко і комфортно подолати просторовий розрив між місцями проживання туристів і туристичними дестинаціями, але й є важливим чинником розвитку туристичних центрів та зон, зокрема на території країн, що
розвиваються, у межах так званих «нових» туристичних ринків. Повітряний транспорт є важливим джерелом отримання доходів у туристичній
сфері ( глобально 897 млрд доларів туристичних витрат припадає на авіа
туристів). Крім того, в багатьох країнах, до 50 % зайнятих в туризмі безпосередньо обслуговують пасажирів, що прибули авіатранспортом. Таким
чином у ХХІ ст. популярність та перспективи розвитку тієї чи іншої туристичної дестинації виявляються залежними від надійності авіаційного
сполучення з основними генеруючими ринками4.
Також важливо відмітити, що стабільне зростання авіаперевезень та розширення їх географії зіграло роль каталізатора глобалізаційних процесів. Більше того, перетворило глобалізацію на важливу умову
функціонування сучасної цивілізації в усій багатогранності її економічних, політичних та соціо-культурних зв’язків.

2
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Pages/default_ru.aspx.
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Проте, пандемія COVID-19, у 2019–2020 роках, продемонструвала негативні сторони такої тісної взаємодії країн і регіонів світу. Якщо в
минулому, епідемії поширювалися переважно в густонаселених урбанізованих центрах та по вузлових і лінійних елементами торгових каналів,
то сучасні – розповсюджуються по мережах транспортного сполучення,
особливо авіаційного, які з’єднують навіть найвіддаленіші точки планети.
Короновірус спричинив найважчу соціально-економічнну кризу за
останні 80 років: показники падіння темпів росту глобального ВВП склали 4,3 %, що вдвічі більше ніж під час минулого періоду уповільнення
світової економіки у 2009 року. Туризм та авіація відносяться до галузей,
що найбільш постраждали у період пандемії6.
Для стримування поширення коронавірусу, більшість країн навесні 2020 року вжили надзвичайних безпрецедентних заходів1. У квітні
2020 р. 39 % населення світу, проживали в країнах, межі яких були повністю закриті, а 91 % – в країнах, які обмежували чи забороняли в’їзд нерезидентів10.
У цей період близько 60 % флоту комерційних авіакомпаній не
здійснювали рейсів. Деякі авіакомпанії взагалі припинили польоти. Глобальні обсяги пасажирських перевезень знизилися на 98 % на міжнародних рейсах та на 87 % на внутрішніх, у порівнянні з аналогічними показниками 2019 року (рис. 1)7.

Рис. 1. Візуалізація кількості польотів у 2019–2020 рр.
Найбільше падіння кількості авіарейсів, в тому числі комерційних,
спостерігалося у квітні 2020 року. З часом польоти відновилися: у липні
2020 кількість здійснених рейсів становила 52 % від показника аналогічного періоду попереднього року.
6
Effects of novel сoronavirus (COVID‐19) on сivil Aviation: Economic іmpact аnalysis
[Електронний ресурс] // ICAO – 2021. https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/
ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf.
7
Flight tracking statistics [Електронний ресурс] // Flightradar24. 2021. Режим доступу
до ресурсу: https://www.flightradar24.com/data/statistics.
10
World Air Transport Statistics [Електронний ресурс] // International Air Transport
Association (IATA). 2020. Режим доступу до ресурсу: https://www.iata.org/en/publications/
store/world-air-transport-statistics/.
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Падіння попиту на подорожі авіаційним транспортом склало
близько 60 % за рік, що перевищує сумарне падіння попиту після подій
11 вересня 2001 р., хвилі атипової пневмонії 2003–2004 рр. та фінансової
кризи 2008–2009 рр.6.
Туристичній та авіаційній галузям властиві сезонні коливання попиту. Через те, що максимальне поширення COVID-19 у країнах Східної
та Південно-Східної Азії відбулося напередодні китайського Нового року
(2020 р.), у період традиційного туристичного буму, авіа- та туристичні
компанії регіону втратили одразу більше половини прогнозованих річних прибутків. У Європейському та Американському регіонах поширення COVID-19 відбулося в низький сезон, проте це мало ще гірші наслідки
для більшості підприємств. В період низького попиту їх фінансові ресурси були мінімальними, що одразу призвело до низки банкрутств, особливо в середовищі малого та середнього бізнесу4.
У 2021 році кількість авіарейсів, в тому числі пасажирських комерційних, почала зростати, проте не перевищує 50 % від аналогічних показників 2019–2020 років (рис. 2)7.

Рис. 2. Порівняння кількості рейсів у січні 2019–2021 рр.
Дані щодо кількості рейсів глобальних служб відстеження польотів
(Flightradar24) є досить інформативними та репрезентативними, проте
не завжди відображають об’єктивний стан справ. Адже здійснення рейсу
і відновлення маршрутної сітки ще не означає заповненості та відповідно прибутків.
У розрізі авіакомпаній, падіння кількості авіарейсів та пасажирів
не вплинуло на рейтинг лідерів авіаперевезень. В 2019 році, за кількістю перевезених пасажирів, серед провідних компаній були American
Airlines Group (216 млн), Delta Air Lines (204 млн), Southwest Airlines
(163 млн) та інші (рис. 3). У 2020 році, не зважаючи на падіння абсолютних показників лідери залишилися незмінними: American Airlines, Delta
4
Ткачук Л. Міжнародні подорожі авіаційним транспортом у період пандемії /
Л. М. Ткачук, М. Г. Руднєва // Туризм у ХХІ столітті: виклики та реагування: міжнародна науково-практична конференція, 27 листопада 2020 р.: тези доп. К. : 2020. С. 111–114.
6
Effects of novel сoronavirus (COVID‐19) on сivil Aviation: Economic іmpact аnalysis
[Електронний ресурс] // ICAO – 2021. https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/
ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf.
7
Flight tracking statistics [Електронний ресурс] // Flightradar24. 2021. Режим доступу
до ресурсу: https://www.flightradar24.com/data/statistics.
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Air Lines, Southwest Airlines, United Continental, China Southern, Ryanair,
Lufthansa та інші10.

Рис. 3. Рейтинг авіакомпаній за показником кількості перевезених
пасажирів
Суттєво зменшилися доходи компаній від пасажирських перевезень (рис. 4). Хоча постраждали й інші учасники авіаційного ринку,
включаючи посередників з продажу квитків, кейтерінгові, клінінгові та
інші компанії наземного обслуговування, постачальники аеронавігаційних, інформаційних та рекламних послуг. Зокрема, аеропорти світу, за
2020 рік, недорахували 115 млрд прибутків, а постачальники аеронавігаційних послуг – 13 млрд Найбільших втрат через зменшення операційних надходжень зазнали авіакомпанії у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 120 млрд дол. Збитки європейських авіаперевізників становили
100 млрд дол., компаній Північної Америки – 88 млрд дол., у Латинській
Америці і країнах басейну Карибського басейну – 26 млрд дол., на Близькому Сході та в Африці – 22 млрд дол. та 14 млрд дол. відповідно10.

Рис. 4. Доходи авіакомпаній, 2005-2020 рр., млн$ США
World Air Transport Statistics [Електронний ресурс] // International Air Transport
Association (IATA). 2020. Режим доступу до ресурсу: https://www.iata.org/en/publications/
store/world-air-transport-statistics/.
10
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Фінансові втрати не могли не відобразитися на вартості бренду
авіакомпаній (рис. 5)

Рис. 5. Рейтинг авіакомпаній за вартістю бренду, 2020 рік
У рейтингу за вартістю бренду сталися суттєві зміни. Так, Emirates
Airlines, що була лідером протягом останніх п’яти років змістилася на
четверту позицію, а вартість бренду компанії знизилась до майже 6,3 мільярда доларів США. Очолюють рейтинг американські компанії – Delta
Air Lines, American Airlines та United Continental, з вартістю бренду понад
8 млрд доларів США кожна.
Відчутних втрат зазнав і світовий туристичний сектор. Загальносвітовий експорт туристичних послуг скоротився на 1,3 трлн. дол., а туристичні потоки – на 1 млрд прибуттів (74 %) у порівнянні з аналогічними
показниками 2019 р.11.
У регіональному розрізі, туристичні потоки до Азійсько-Тихоокеанського регіону скоротилися найбільше – на 84 %. Міжнародні туристичні прибуття до Європейського та Американського регіонів скоротилися
найменше – на 70 % і 69 % відповідно. Для Близького сходу та Африки
цей показник склав 75 %11. Як наслідок – скорочення надходжень до бюджетів різних рівнів, банкрутство туристичних підприємств та втрата робочих місць.
Перспективи відновлення туристичної галузі та навіть повернення
до рівня 2019 року залишаються досить невизначиними. За прогнозами
експертів UN WTO – це 2023–2024 роки.
Аналогічні дати називають і експерти IATA, щодо термінів повернення до нормальної експлуатації повітряного флоту та відновлення рівня попиту на авіаперевезення. На сьогодні, більшість авіакомпаній розробляють нові стратегії роботи. Основними напрямками є: мобільність
та гнучкість в заходах безпеки; оперативне внесення змін в маршрути,
залежно від епідемічної ситуації; робота з клієнтами, які скасовували польоти під час пандемії; діяльність направлена на отримання додаткових
доходів; координація зусиль з державними органами; продумана інформаційна політика9.
Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID-19) [Електронний ресурс] //
OECD. 2020. Режим доступу до ресурсу: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/
tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-covid-19-6466aa20/.
11
2020: worst year in tourism history with 1 billion fewer international arrivals [Електронний ресурс] // UNWTO – 2021. Режим доступу до ресурсу: https://www.unwto.org/news/2020worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals.
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Авіакомпаніями по всьому світу активно впроваджуються такий антикризовий захід як «польоти в нікуди» (flights to nowhere, nodestination flight). Серед лідерів продажу оглядових польотів: StarLux
Airlines, China Airlines, Royal Brunei Airlines, Qantos, Qantos Antarctica
Flights, Air India, Побєда, Air Busan, All Nipon Airways.
Іншими популярними способами отримання прибутку без здійснення польотів є: надання послуг з харчування та його доставка
(Singapore Airlines, Qatar Airways), розпродаж сувенірної та побутової
продукції з символікою авіакомпаній (British Airways), екскурсії до аеропортів, тренувальних баз авіакомпаній та ін.
Серед перспективних антикризових заходів – використання big
data, зокрема пошукових запитів для прогнозування попиту та орієнтація на нього, розробка повітряних круїзів та здешевлення послуг, враховуючи зменшення туристичних бюджетів та збільшення ризиків9.
Українська авіація за першу декаду коронавірусної кризи втратила до 90 % трафіку. У зв’язку з впровадженням Урядом України обмежувальних заходів у рамках боротьби з розповсюдженням COVID-19, було
тимчасово призупинено як міжнародне (з 17 березня до 15 червня), так і
внутрішнє (з 24 березня до 5 червня) пасажирське авіасполучення. Крім
цього тимчасові обмеження на перетин кордону України для іноземних
громадян вводились повторно (з 28 серпня до 28 вересня), що разом
із продовженням дії обмежень на в’їзд українських громадян до низки
країн світу значною мірою стримувало попит на ринку авіаперевезень.
Динаміка обсягів перевезень пасажирів українськими авіакомпаніями
протягом 2020 року характеризувалася падінням на рівні світових тенденцій. В цілому за звітний рік кількість пасажирів, які скористались послугами вітчизняних авіакомпаній, зменшилась порівняно з 2019 роком на 65 %
та становила 4,797 млн (рис. 6). Найбільше падіння (82 %) спостерігалося у
сегменті міжнародних перевезень, показник завантаженості таких рейсів
теж дуже суттєво скоротився до 69 %. Внутрішні перевезення вкоротилися на 62 %, зайнятість пасажирських крісел була лише 62,6 %3.

Рис. 6. Динаміка обсягів перевезень пасажирів авіаційним транспортом
України, тис. чол3.
3
Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2020 рік [Електронний ресурс] //
ДАСУ – 2021. Режим доступу до ресурсу: https://avia.gov.ua/pro-nas/statistika/.
9
Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID-19) [Електронний ресурс] //
OECD. 2020. Режим доступу до ресурсу: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/
tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-covid-19-6466aa20/.
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Туризм в Україні залежить здебільшого від внутрішнього та виїзного потоку. Хоча в’їзний усеж забезпечує біля третини фінансових надходжень. Через це Україна перебуває у відносно кращій ситуації, ніж
більшість країн Європи та світу щодо наслідків пандемії COVID-19 у сфері
туризму. Загальні збитки національного туризму у 2020 році оцінюються
у близько 60 млрд грн. При цьому внутрішній туризм в Україні безперечно зріс, особливо у віп-сегменті, однак все ще потребує значних інвестицій, щоб справді стати конкурентом виїзному. Так як українці, що відпочивали закордоном вже звикли до вищіх стандартів якості, і якщо вихідні у
Києві, Львові чи Одесі є цілком прийнятним досвідом, то до більш тривалого відпочинку ставлення залишається переважно скептичним.
З іншого боку, очікуване відкриття кордонів у 2021 р. не повинно стати причиною знову відкласти подалі плани розвитку туристичної
інфраструктури. Очевидно що представникам українського туристичного бізнесу потрібно ретельно готуватися до пост-ковідного туристичного буму, який очікується після всесвітньої вакцинації. Одночасно слід
зазначити, що український туризм не отримав швидкого системного реагування з боку уряду у вигляді впровадження можливих заходів на підтримку галузі, особливо у порівняні із аналогічною практикою у сусідніх
країнах 9. Це ще більше ускладнює положення малого та середнього бізнесу, який працює у сфері гостинності, туризму та відпочинку.
Кабінет міністрів України тільки на засіданні 3 лютого 2021 року затвердив «План заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму»., зокрема
у 2021 році буде розроблено Державну цільову програму розвитку внутрішнього та в’їзного туризму «Мандруй Україною». Планується, що програма передбачатиме наступні кроки: провести дослідження щодо змін
та перспектив розвитку ринку туристичних послуг, вивчення існуючих
цільових аудиторій; запровадити Єдиний туристичний реєстр - національну систему збору та аналізу туристичних даних; створити умови
для розвитку конференц-індустрії, зокрема створити Державне конференц-бюро; створити і впровадити офіційний багатомовний туристичний портал; розвивати туристично-інформаційні центри; розвивати і популяризувати в’їзний та внутрішній туризм в рамках проекту «Мандруй
Україною»; «реалізувати проект “Туристичні магніти України».
Отже, авіаційний та туристичний сектор найбільше постраждали
від пандемії та обмежень з нею пов’язаних, за підсумками 2020 року. Перспективи відновлення, станом на перший квартал 2021, все ще залишаються невизначеними. Проте, якщо в 2020 основним рішенням для туризму та авіації був розвиток внутрішнього ринку, то нинішній рік має стати
періодом креативних та рішучих антикризових рішень та трансформацій.
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МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У ПОСТКОВІДНИЙ ПЕРІОД
Пандемія коронавірусу зруйнувала звичний перебіг та ритм життя людей у всьому світі, нанесла величезні збитки глобальній економіці,
практично зупинила міжнародні подорожі та суттєво обмежила внутрішні. Економічний спад змусив бізнес вдаватися до кардинальних заходів:
скорочувати обсяги діяльності, звільняти робітників або повністю припиняти функціонування установ щоб уникнути банкрутств. Індустрія медичного туризму опинилася через масштабні протиепідемічні обмеження
серед найбільш постраждалих видів діяльності. Цей факт змушує поставити питання щодо спроможності галузі пережити кризу та її шанси на
швидке відновлення.
Мета дослідження полягає у виявленні актуальних проблем, з якими стикається індустрія медичного туризму у період пандемії COVID-19,
та обґрунтуванні перспективних напрямів її подальшого розвитку. У роботі висвітлені загальні принципи та передумови розвитку медичного
туризму у світі; розкриті основні обмеження та виклики з якими стикнулася галузь через поширення COVID-19; описані завдані галузі збитки;
наведені приклади ефективного досвіду з надання послуг медичного туризму під час кризи та обґрунтовані шляхи виходу з неї.
Теоретико-методологічну основу досліджень у галузі розвитку медичного туризму формують переважно праці зарубіжних дослідників,
серед яких можна виділити Девіда Хенкока, Джона Коннелла, Гленна І.
Коена, Клода Каспара та Майкла Холла. Аналіз вітчизняної наукової та публіцистичної літератури показав «розпливчасте» і подекуди дуже широке тлумачення сфери медичного туризму, наявність великої кількості синонімічних понять, суттєві розбіжності у розумінні сутності, принципів та
механізмів спеціалізованого туроперейтингу. Окремі теоретичні аспекти та специфіка медичного туризму висвітлені в роботах О. Михайлюк,
Л. Сухіна, М. Поворозника, М. Мальської1.
Медичний туризм надзвичайно перспективний і високоприбутковий, вид діяльності, який у своєму розвитку спирається на найновіші
досягнення науки та техніки й високу кваліфікацію кадрів. Багато держав
по всьому світу практикують та підтримують розвиток медичного туризму через його прибутковість, позитивний вплив на платіжний баланс
країни, можливість збільшення валютних надходжень та відрахувань у
бюджети різних рівнів. Слід зазначити, що подорожуючі, які відвідують
країну з метою отримати медичні послуги – зазвичай найбільш дохідні та
платоспроможні клієнти.
1
Мальська М. П., Бордун О. Ю. Медичний туризм: теорія та практика. Навчальний
посібник / Мальська М. П., Бордун О. Ю. Л. : Центр навчальної літератури, 2019. 124 с.
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За даними Global Healthcare Travel Council у 2018 році 20 млн людей по всьому світу здійснило подорожі за кордон з метою отримання медичних послуг (при щорічному прирості у 20 % протягом останніх
3 років), витрачаючи на їх оплату у середньому 3,4 тис. доларів США, що
становить 72 млрд доларів прибутків тільки для медичних установ, що
обслуговують іноземців. Загалом ринок медичного туризму оцінюється у
512 млрд доларів6.
Доцільність використання кластеризації як ефективного методу
розвитку медичного туризму визначається його специфікою, що полягає
у суміщенні відпочинку з отриманням кваліфікованої медичної допомоги. А отже дестинація медичного туризму має об’єднувати заклади призначені надавати висококваліфіковану медичну допомогу, оздоровчі та
реабілітаційні центри, засоби розміщення на території рекреаційного
призначення, ресурси якої здатні забезпечувати повноцінний відпочинок, а інфраструктура – відповідати усім запитам потенційних туристів,
зокрема визначених причинами, що спонукають їх подорожувати2.
Важливу роль у розвитку медичного туризму відіграють організаційно-управлінські структури, які представлені як спеціалізованими туристичними операторами, так і посередниками: страховими компаніями,
міжнародними асоціаціями та альянсами (Асоціація медичного туризму,
Європейський альянс медичного туризму, Міжнародна асоціація медичного туризму), а також організаціями, які акредитують медичні заклади (Joint Commission International, Canadian Council on Health Services
Accreditation, Канада; Australian General Practice Accreditation Limited,
Австралія; Council for Health Service Accreditation of Southern Africa, ПАР;
Taiwan Joint Commission on Healthcare Accreditation, Тайвань (КНР); CHKS
Healthcare Accreditation Quality Unit, Великобританія). Мета усіх їх забезпечити інтернаціональний характер бізнесу і гарантувати якість послуг2.
На початку ХХІ століття сформувалася глобальна географія медичних подорожей. В Азії такі країни, як Таїланд, Індія, Сінгапур, Малайзія
та Південна Корея, стали улюбленими місцями відпочинку, де мільйони
американців, які шукають якісної та доступної стоматологічної допомоги, косметичних операцій, планових ортопедичних процедур та баріатричних операцій отримують всі необхідні послуги. Європейські країни,
включаючи Францію, Німеччину та Польщу, швидко консолідували зусилля провідних установ сфери охорони здоров’я та туроператорів, щоб
моделювати процвітаючі ринки медичного туризму, які щорічно приносять мільйони доларів валютних надходжень. Незабаром цей імпульс
поширився на Близький Схід: ОАЕ (Дубай, Абу-Дабі) та Саудівська Аравія
створили центри передового досвіду з надання медичних послуг та варту довіру спеціалізовану експертизу, щоб конкурувати на світовому ринку оздоровчого туризму3 .

Сайчук В. С., Л. М. Ткачук Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристично-рекреаційного комплексу України: перспективи розвитку кластерів
медичного туризму / В. С. Сайчук, Л. М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / Терноп.
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2019. № 2 (47). С. 109–115.
3
Ткачук Л. М. Інноваційні технології в міжнародному туризмі: навчальний посібник / Л. М. Ткачук. К. : КиМУ, 2014. 76 с.
2
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Найбільш комплексно рівень розвитку медичного туризму відображає індекс медичного туризму, методика розрахунку якого розроблена International Healthcare Research Center (Міжнародним дослідницьким центром з питань охорони здоров’я)5. Даний показник відображає
привабливість тієї чи іншої країни для туристів, що подорожують з метою
отримати медичні послуги, з погляду: якість бізнес середовища країни (умови ведення бізнесу, інтегрованість у світову економіку, безпека,
імідж, культура), рівень розвитку національної системи охорони здоров’я,
наявний рекреаційний потенціал й потенціал туристичної інфраструктури, якість послуг, наявність міжнародної акредитації та відповідність
стандартам.
Згідно з інтегрованим показником найпривабливішими дестинаціями медичного туризму (2019 р.) є Канада, Японія, Сінгапур, Іспанія,
Великобританія, Ізраїль, і Дубай. Результати підіндексів показують наступне5. У першу п’ятірку країн за якістю середовища країни входять: Канада, Великобританія, Сінгапур, Німеччина і Коста-Ріка; за привабливістю туристично-рекреаційних умов – Коста-Ріка, Ямайка, Італія, Бразилія
і Франція, за показником витрат на медичні послуги – Канада, Коста-Ріка,
Філіппіни, Мексика і Колумбія, нарешті, за іміджем та ефективністю медичних установ і якістю послуг – Ізраїль, Сінгапур, Канада, Великобританія та Німеччина.
Україна має усі можливості для розвитку медичного туризму і створення туристичних кластерів у цій сфері. Близько 200 тисяч українців за
останні кілька років виїжджали за кордон на лікування. Водночас майже
50 тисяч іноземних пацієнтів щороку відвідують українські клініки, витрачаючи на це 125 млн дол. США2. Їх приваблює, в першу чергу, співвідношення ціни та якості: вартість медичних послуг в Україні істотно нижча, ніж вартість подібних послуг в інших країнах при порівняних якості
та комфорті. Найбільшим попитом в іноземців користуються процедури
штучного запліднення, лікування стовбуровими клітинами, стоматологія,
а також послуги кардіологічних, онкологічних, офтальмологічних клінік.
Але пандемія коронавірусу суттєво загальмувала розвиток індустрії медичного туризму. З рекордним зниженням попиту на авіалінії, закриттям та припиненням діяльності медичних туристичних агентств та
широкими фінансовими труднощами, які зруйнували багатьох ключових
гравців галузі, медичний туризм зупинився. Під час пандемії майже всі
міжнародні рейси були скасовані. Незважаючи на те, що попит на авіаперельоти повільно відновлювався, оскільки поступово скасовували обмеження, попит на отримання медичних послуг закордоном все ще залишається безмежно низьким через зниження платоспроможності та страх
заразитися новим штамом віруса. Багато урядів упроваджують паспорти імунітету проти COVID-19 як необхідну умову для в’їзду. Такі країни, як
Чилі, Німеччина та Великобританія, розглядали можливість використанСайчук В. С., Л. М. Ткачук Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристично-рекреаційного комплексу України: перспективи розвитку кластерів
медичного туризму / В. С. Сайчук, Л. М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2019. № 2 (47). С. 109–115.
5
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Tourism Association. 2021. Режим доступу до ресурсу: https: https://www.medicaltourism.com/
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ня цих сертифікатів для припинення припливу хворих на коронавірус до
своєї країни. Однак за умови неможливості забезпечити достовірність
таких сертифікатів, а також неоднакові темпи вакцинації у різних країнах,
це не тільки може створити серйозну перешкоду для медичних подорожей, але й викликти обурення людей через обмеження свободи переміщення і посилити соціальне напруження і рівень стресу.
По всьому світу багато медичних закладів та працівників переорієнтувалися для надання допомоги хворим на COVID-19. Лікарні припинили спеціалізуватися на обслуговування туристів зокрема і щоб
утриматися на плаву, стали багатопрофільними центрами з лікування та
реабілітації постраждалих від пандемії. Лікарня Бумрунград, яка є одним
із найкращих постачальників медичних послуг для туристів у Таїланді,
повідомила про зниження доходів на 93,87 % у другому кварталі 2020 р.,
(з 23,2 до 1,4 мільйона доларів). За оцінками лікарні, у якій у 2019 р. більше
50% пацієнтів складали іноземці, її доходи за найоптимістичнішими прогнозами у 2021 році складуть 46 % від рівня 2019 року, оскільки міжнародні кордони все ще залишаються переважно закритими.
Крім того, в спробі оптимізувати використання обмеженої кількість
персоналу та ресурсів у галузі охорони здоров’я в період пандемії, у медичних закладах по всьому світу були скасовані більшість факультативних процедур. Необов’язкові хірургічні процедури (зокрема естетична
хірургія), які є найбільш прибутковими, практично не проводяться нині,
не тільки у лікарнях системи соціального страхування але й у приватних
клініках. Вузько спеціалізовані кадри найвищого рівня вимушено залишаються без роботи або перекваліфіковуються. Звіти медичних закладів
країн ЄС показали, що протягом пікових місяців пандемії (квітень – червень 2020 р.) було скасовано понад 28 мільйонів необов’язкових оперативних втручань. Наприкінці 2020 року та на початку 2021 року, коли кордони європейських країн знову зачинялися для міжнародного транзиту,
медичні установи щотижнево відміняли понад 2,4 млн процедур.
Спеціалізовані туроператори та медичні установи намагаються переробити кризу проводячи масивні рекламно-інформаційні компанії та
оновлюючи інформаційну інфраструктуру відповідно до сучасних реалій.
Постачальники медичних послуг запустили телемедійні платформи для
зв’язку як з іноземцями так і з місцевими пацієнтами, пропонують віртуальні екскурсії та лекції для ознайомлення з новітніми методиками лікування та реабілітації, послуги з дистанційної діагностики.
Уряди та туристичні компанії з свого боку пропонують спеціальні туристичні пакети для міжнародних відвідувачів з метою стимулювати попит. Наприклад, в середині червня 2020 року Мексика запустила
масштабну рекламну компанію #Come2MexicanCaribbean, яка була покликана сприяти відновленню притоку відпочиваючих з США до найпопулярніших курортів країни. Туристам пропонуються суттєві знижки,
включаючи безкоштовне проживання від 2 до 5 ночей в готелях, безкоштовний прокат автомобілів, знижки та пільгові тарифи на відвідування
природних та культурних пам’яток. Аналогічна ініціатива діє і на Сицилії.
Окремі курорти та реабілітаційні центри на півдні острова, за підтримки
місцевих органів влади, погоджуються сплатити половину вартості перельоту та третину витрат на проживання, у надії повернути туристів.
Клініки системи охорони здоров’я Гейзінгера (США) запустили нові
віртуальні та телефонні послуги, що дозволяють пацієнтам та лікарям кон-
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сультуватися (зокрема обмінюватися конфіденційною інформацією про
стан здоров’я) з кращими фахівцями з понад 70 медичних спеціальностей
по всьому світі. Телемедицина, в умовах досі діючих у багатьох країнах
світу обмежень на переміщення і заборон перетину кордонів, стає одним
з найефективніших заходів антикризового менеджменту, оскільки дозволяє не тільки підтримувати контакт з потенційним та постійними клієнтами, але й є прибутковим і перспективним видом діяльності.
Для стимулювання притоку пацієнтів із-за кордону уряд Туреччини разом з Turkish Airlines планують повернутися до практики 2015 року,
коли надавалася 50 % знижка на рейси для людей, які приїжджають до
Туреччини на лікування.
ОАЕ адаптують свою візову політику для максимального спрощення процесу отримання спеціальної медичної візи і почали пропонувати акційні пакети, які передбачають суттєві знижки, що охоплюють всі
аспекти подорожі, починаючи від вартості лікування і закінчуючи дозвіллям для пацієнтів та їх сімей.
Світовий медичний туризм, безсумнівно, зазнав удару в 2020 році
через пандемію коронавірусу. Тим не менше, як свідчать останні позитивні показники таких країнах як Канада, Сінгапур, Ізраїль та ОАЕ, впровадження продуманої комбінації рішень антикризового менеджменту
може допомогти повернути довіру медичних туристів, що стане першим
кроком на шляху до одужання.
Підвищення обізнаності споживачів про якісні та доступніші
варіанти отримання медичних послуг за кордоном, гарантії високої
якості лікування та догляду за пацієнтами, у поєднанні з можливістю насолоджуватися унікальними природними ландшафтами чи відвідувати
визначні пам’ятки культури залишаються найбільш дієвими чинниками
розвитку та процвітання медичного туризму.
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ПЕРИФРАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕДІЙНОГО ПОРТРЕТА
ПОЛІТИКА
Характерною рисою мови мас-медіа є оперативне реагування на
найменші зміни в житті соціуму. Цим зумовлюється її виразні ознаки – інформативність та новаційність. Вона поєднує поряд зі стандартом також
тяжіння до виражальності й оцінності. Адже одним з найголовніших її
завдань виступає вплив на реципієнта (адресата, споживача інформації),
результатом чого є його відповідна реакція, потрібна поведінка, формування програмованих світоглядних засад. ЗМІ «напрочуд швидко реагують на останні події в країні та світі, поширюють наукові знання, пропагують політичні ідеї, формують та виражають громадську думку, завдяки
своїй здатності швидко охоплювати великі аудиторії»5.
Новаційність (насамперед лексична), широко наявна в медійних
текстах, створює передумови для «оживлення» сприйняття, певного перетворення його на «артову» (мистецьку) взаємодію, що виникає між
«точкою А» і «точкою Б» комунікативного процесу – автором і читачем
(глядачем, слухачем).
Згадане неможливе без перифразів – досить дієвого інструменту
образотворчості мас-медійних текстів. Вони являть собою зручні й ефективні мовні одиниці, що дають змогу влучно проілюструвати ту чи іншу
ознаку зображуваного об’єкта. Природа перифразів – образне переназивання. Будучи одиницями вторинного семіозису, вони залучають до
номінативних процесів найрізноманітніші сфери картини світу людства,
демонструючи високий рівень інтертекстуальності.
Призначення перифразів – це вторинна номінація відомих уже понять, які – відповідно – «мають свою назву. Суть механізму перефразування – перетворити старе, відоме на невідоме, нове, незвичне. У процесі
виникнення перифраза зміст відносно зберігається, але створюється
нова форма. Найчастіше перифраз – одиниця оказіональна. Він виступає
описовим субститутом узуальної номеми. Така субституція спрямована
на актуалізацію певної ознаки денотата, винесення її через створення
образу на поверхню номінації і – відповідно – комунікації. При формуванні перифраза виділювана ознака лягає в основу формування внутрішньої форми нової номінації. Вона ніби просвітлюється, стає рельєфною
шляхом образного називання»3.
Перифраз у ролі об’єкта лінгвістичного опрацювання – одиниця
популярна. У низці робіт їх багатоаспектно розглянуто як компоненти
Васильченко В. М. Засоби образного переназивання / В. М. Васильченко // Словник медійних перифразів ХХІ століття / уклад. : Я. В. Козачок, В. М. Васильченко, І. А. Костюк
[та ін.]. К. : НАУ, 2014. С. 3–5.
5
Кравчук Л. В. Мова мас-медіа як основне джерело збагачення новотворами загальномовного словника / Л. В. Кравчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Сер.: Історична та філологічна. 2013. Вип. 10. С. 53–58.
3
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текстів різної стильової та мовної належності. У контексті мови мас-медіа
перифраз досліджували: І. Медвідь (прагматичний ефект перифраз-антропонімів у заголовках ЗМІ), М. Навальна (перифрази в мові сучасної
української періодики), Т. Князь (фразеологічні перифрази в тексті сучасної української публіцистики); В. Красавіна (перифраз у сучасному
політичному дискурсі (на матеріалі електронних ЗМІ); Л. Завгородня (перифраз як засіб стереотипізації соціальної інформації); Г. Євсєєва (на матеріалі українських газет 80–90 років ХХ століття); О. Ткаченко і В. Євтушенко (як елемент загострення читацького сприйняття на сторінках
регіональної преси Сумщини); В. Буда (на позначення онімної лексики в
мові газети «Україна молода» за 2008 рік); Т. Коваль (як яскравий і дієвий
засіб досягнення експресії в журналістських матеріалах); Л. Авраменко
(на матеріалі російськомовної преси України фразеологічні інновації –
перифрази суспільно-політичного характеру); М. Сірівля (як експресивний засіб мови газети у семантико-прагматичному аспекті); О. Степаненко (семантичні перифрази Інтернет-медіа); М. Булах (синонімізація
перифрастичних конструкцій у мас-медіа у семантичному аспекті, перифраз як засіб інтертекстуальності у мас-медіа); Н. Єсменська (текстова
перифраза на матеріалі текстів масової комунікації та її функціонування
у зв’язному дискурсі в сучасній французькій мові); Дз. Хриплива (виборча кампанія 2001–2002 рр. у перифразах журналу «ПІК»), Л. Підкамінна
(лінгвостилістика та функції перифраз у сучасному публіцистичному дискурсі) тощо.
Пильну увагу дослідників викликає перифрастична номінація відомих політиків. Ці люди, будучи «вершителями долі» того чи іншого народу, часто опиняються у фокусі прискіпливого погляду журналіста. До
нашого розгляду ми залучили перифрази, що беруть участь у формуванні образного портрету таких знаних постатей української політики, як
Юлія Тимошенко та Олег Ляшко.
Чи не найвідомішим перифразом щодо очільниці «Батьківщини»
є перифраз газова принцеса. На наш погляд, апеляція саме до концепту «принцеса» засвідчує як високий рівень матеріального стану й суспільного становища, якого досягла Тимошенко (адже принцеса – «титул
дружини або дочки принца») завдяки оборудкам з газом, так і оцінку її
сильної та неординарної особистості, оскільки в «народному» лексиконі
«принцесою» називають позитивну з багатьох поглядів жінку, що володіє
багатьма бажаними для цього соціуму рисами зі знаком «плюс». Популярність цього перифраза така велика, що він навіть увійшов до назви
франкомовної версії книги німецького публіциста Франка Шумана. Концепт «принцеса» використано у ще одному перифразі, який позиціонує Тимошенко як провідника Помаранчевої революції, – помаранчева принцеса. Цікаво, що й ця перифрастична номінація використана як
компонент назви книги про пані Тимошенко: «Помаранчева принцеса.
Загадка Юлії Тимошенко».
Складну, багаторівневу образологіку демонструє перифрастична номема Чирвова королева. Її втор зміг вдало поєднати кілька алюзій.
Перша: партійний логотип «Батьківщини» – червоний символ серця. Друга: чирва, яку цей логотип нагадує (чирва – «масть у гральних картах, позначувана червоним сердечком, а також карта цієї масті»). Третя: чирвова
дама – це карта, що символізує молоду жінку, коханку або суперницю в
коханні. Четверта: королева – це доросла принцеса. П’ята: Чирвова Коро-
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лева – персонаж книги «Аліса в Країні чудес» Льюїса Керрола – божевільний, кровожерливий і жорстокий диктатор, щупальця якого тягнуться
крізь усю Країну Чудес і майже всім наганяють жах.
Жіноча й людська харизма пані Юлії знайшла відображення і в перифразі Леді Ю. Тут мотиваційний бік має багато аспектів. Насамперед,
концепт «леді» – це «дружина лорда або баронета у Великобританії, а також заміжня жінка аристократичного кола». До цього додається й алюзія
на перифрастичну номінацію «залізна леді», якою свого часу називали
Маргерет Тетчер – прем’єр-міністра Великої Британії (1979–1990) від Консервативної партія, що вказує на однозначні паралелі.
Поряд з «тетчеризмом» ЗМІ також наділяють Тимошенко й «здатністю та бажанням боротися за «кращу долю Батьківщини», називаючи її
Жанна д’Арк, адже Жанна д’Арк – національна героїня Франції, католицька свята, людина, що боролася за звільнення батьківщини від ворога
й віддала за це своє життя. До речі, до створення цієї асоціації долучилася й сама Тимошенко, порівнявши себе з легендарною жінкою-воїном в
інтерв’ю «Ле Монд», заявивши, що вона «як і французька героїня, піддана безпідставному переслідуванню». Красномовною у цьому контексті
виступає й назва партії, яку очолює Юлія Володимирівна, – «Батьківщина».
Ще один перифраз, що підкреслює силу особистості пані Тимошенко, – княгиня Ольга. Важко не погодитися з оцінкою таких асоціацій,
зробленою відомим політологом А. Окарою: «Журналісти люблять порівнювати Юлію Тимошенко з двома історичними персонажами – Жанною
Д’Арк і рівноапостольною княгинею Ольгою. Цих героїнь об’єднує з Тимошенко не лише пасіонарність, воля, непримиренність і радикальний
пафос, а й вельми специфічні стосунки з чоловіками. В кожної з них був
свій «спаринг-партнер», з яким вони на певному етапі біографії вступали
у протиборство6.
Поряд з назвами історичних персонажів, до процесів переназивання залучено й іменування літературних персонажів. Так, перифраз
український Дон Кіхот в панчохах позиціонує Юлію Володимирівну в
іронічному плані як «наївного мрійника, фантазера, який марно бореться
за нездійсненні, далекі від реального життя ідеали», оскільки саме таке
значення має в українській мові лексема «донкіхот», мотивована відомим
романом Сервантеса. Водночас перифрастична номема Лисиця Аліса
(персонаж казки «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» О. Толстого)
підкреслює хитрість об’єкта називання, без якої в політиці важко досягати мети.
Крім концептів літературного походження, журналісти вдаються
й до використання міфологічних – Сфінкс № 1 української політики. Як
відомо, сфінксом – у давньогрецькій міфології – називали крилате чудовисько, яке мало голову жінки і лев’ячий тулуб, що загадувало загадки,
які неможливо розгадати. У переносному ж сенсі так кажуть про загадкову істоту, таємничу, незрозумілу людину чи й узагалі про щось загадкове,
таємниче, незрозуміле.
Вжито також і релігійні концепти. Так, перифрази богиня революції та богиня в білому відсилають споживача інформації до образу

6
Окара А. Любов i смерть українських революцій. Режим доступу: https://day.kyiv.
ua/uk/article/cuspilstvo/lyubov-i-smert-ukrayinskih-revolyuciy-0.
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«богині» (божества жіночої статі), наділяючи «денотат» рисами «божественності». Іншим релігійним концептом, вживаним для формування
перифрастичних конструктів, виступає одиниця «великомучениця». Перифразом Юлія Великомучениця автор підкрелює важкість шляху, обраного пані Тимошенко, та її незламність, незважаючи на всі тяжкі випробування, адже словом «великомученик» у культовій сфері називають
тих християн, що, за церковними переказами, зазнали великих тортур за
віру, а у світській комунікації воно позначає тих, хто прийняв тяжкі муки
за свої переконання та діяльність.
Використання згаданих образів-концептів – це не тільки плоди
журналістської творчості. Значною мірою їхніми «співавторами» виступають політтехнологи. О. Шерман, досліджуючи архетипічне підгрунтя
іміджу політичного лідера, констатує, що «Ю. Тимошенко є досвідченим
гравцем на «міфологічному полі»: архетипічне підґрунтя її іміджу досить
давно озвучене дослідниками, які визначили ряд міфологічних образів,
до яких зверталася Тимошенко протягом своєї політичної кар’єри: Мавка,
Берегиня, Жертва / Мучениця, знову Берегиня, Богиня (Революції)... Очевидно, що використання окремих образів носило ситуативний характер
(Мавка, Жертва / Мучениця), тоді як архетипи Берегині, Богині закладені
в основу іміджу політика»10.
Значна частина перифразів, якими характеризують О. Ляшка,
сформовані за допомогою іменника «радикал» та похідного від нього
прикметника із значенням загальної відносності «радикальний». Цей
факт випливає з офіційної назви громадського об’єднання, яке очолює
політик, – «Радикальна партія Олега Ляшка». Є два омонімічних слова «радикал» (лат. radicalis – «корінний, кореневий» від radix – «корінь»):
одне позначає представника «певних політичних партій, які вимагають
проведення дійових рішучих заходів, реформ, а також прихильника найдійовіших, крайніх заходів, найрезультативніших, докорінних, фундаментальних, кардинальних рішучих змін». А друге виступає назвою «математичного знака на позначення дії добування кореня (і результатів цієї дії),
а також стійкої групи атомів у молекулі, яка при хімічних перетвореннях
переходить без зміни з однієї сполуки й іншу»9. Світогляд і політику радикалів називають «радикалізмом». Цим же словом позначають також «обстоювання і застосування радикальних, зокрема політичних, заходів у розв’язанні питань теорії і практики».
Загальновідомо, що в Україні політичні партії – це здебільшого
партії лідерського типу. Характерною рисою такого типу організації є те,
що її оцінка ґрунтується на симпатії чи антипатії до її керманича, вірі чи
недовірі до нього. Така ситуація детермінована панівним типом політичної культури, наявної в соціумі. За такої умови партійні ідеології «починають перебирати на себе риси релігії, привносячи у політику значний
компонент ірраціонального (віри)»7.

Політичні партії чи симулякри? [Електронний ресурс]. Режим доступу: (https://
zaxid.net/politichni_partiyi_chi_simulyakri_n1256271).
9
Словник іншомовник слів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://slovopedia.
org.ua/36/53408/246844.html.
10
Шерман О. Архетипічне підгрунтя іміджу політичного лідера // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2010. Вип. 20. С. 83–90.
7
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У партіях лідерського типу очільник виступає обличчям «рекламної кампанії» для своєї організації. Найчастіше саме за нього (а не за положення програми) й віддають свої голоси виборці. У нашому випадку
ім’я лідера навіть уведене в офіційну назву партії («Радикальна Партія
Олега Ляшка»). Цьому факту допомагає епатажний образ партійного
керівника. У результаті піар цієї політичної сили отримав надійне та міцне підґрунтя, на якому постав факт ототожнення Олега Ляшка з очолюваною ним партійною організацією. Згадуються крилаті рядки В. Маяковського «Партия и Ленин – близнецы-братья».
Відповідно до Статуту РПЛ8 її очільник має назву «Лідер Партії».
В інформаційному просторі Олега Ляшка найчастіше називають «лідер
Радикальної партії» або «Лідер РПЛ». Скорочений варіант назви партії
теж затверджений Статутом. Водночас незначна заміна компонентів офіційної назви перетворює її на перифрастичне найменування: Лідер радикалів.
Як відомо, мотиваційною основою для перифрастичної конструкції
часто виступає виразна ознака денотата, яку автор прагне винести на поверхню такої вторинної назви. Проведені спостереження засвідчують активне використання у перифразах лексичних компонентів, що відображають деклароване Програмою РПЛ ідеологічне спрямування партійної
діяльності:
а) іменник «радикал»: головний радикал України; «великий» радикал; майбутній радикал;
б) прикметник «радикальний»: «радикальний» депутат; радикальний народний депутат.
Виявлено випадок тавтологічного використання згаданих
прикметника та іменника: найрадикальніший радикал України. У цій
конструкції завдяки повтору відбувається підсилення конотативного звучання. Сприяє цьому й синтетична форма найвищого ступеня порівняння прикметника.
Перифраз радикал з вилами являє собою перехідне утворення до
іншої (також продуктивної) групи виявлених одиниць. Їхньою мотиваційною особливістю є наявність у структурі лексичного компонента «вила».
Його залучено до процесів вторинного семіосизу в результаті піар-ходу
політтехнологів, коли Олег Ляшко почав з’являтися на передвиборчих
білбордах, у публічних місцях та інформаційному просторі з вилами в
руках (до речі, один з розділів Програми РПЛ має назву «Корупцію – на
вила!»8). Символіка вил для нашого соціуму красномовна: від символа
тяжкої селянської праці до зброї, з якою піднімався проти утисків трудовий народ. В обох випадках наш герой позиціонується як трудівник-борець. У перифразах компонент «вила» виступає маркером «ляшковості»,
а інший член перифрастичної конструкції вносить оцінне значення. Воно
може бути:
а) нейтральним: людина з вилами; депутат з вилами;
б) конотативним: дивний чоловічок з вилами; демагог і брехун з
вилами.

8
Програма Радикальної партії Олега Ляшка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: (http://liashko.ua/program).
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Деякі перифрази здійснюють позиціонування лідера РПЛ як борця
(із однозначною вказівкою на це): борець за народне щастя; борець із
скотиняками.
Ще одну групу аналізованих одиниць формують перифрази з компонентом «любитель», до якого додаються назви тих об’єктів, які використовує політик у своїх піар-акціях: любитель корів; любитель вил і корів;
любитель вил, корів і картоплі; любитель землі, корів, граблів. Ці одиниці наділені іронічною конотацією.
Одиниці «мисливець за сепаратистами» та «суддя і прокурор на
передовій» висміюють піарні потуги лідера РПЛ, які він здійснював ніби
в зоні АТО, позиціонуючи себе як борця із сепаратистами, хоч стверджують, що то постановочні кадри.
Низка перифразів дає нашій політичній персоні негативну характеристику: нечистоплотний політичний хам; розперезаного хамського депутата; новий політичний гібрид комуністично-анархістичного
походження. Щоправда, вона не індивідуалізована, а узагальнена. Такий прийом маркує постать О. Ляшка належністю до цілого «сонму» негативних персонажів української політики, що є результатом оцінки його
діяльності та поведінки творцями перифразів.
Конспірологічні нотки звучать у конструкті «проект Льовочкіна».
Зі структурного погляду аналізовані одиниці традиційно двочленні, водночас трапляються одиниці з більшою кількістю компонентів. Деякі багаточленні перифрази мають телескопічний характер. Нанизування
кількох назв формує багатоплановий мультиобраз, охоплюючи різні ознаки денотата: любитель вил + любитель корів + любитель картоплі =
любитель вил, корів і картоплі.
У плані закріпленості за одним чи кількома денотатами дібрані перифрази можна поділити на дві групи: полісемічні та моносемічні. Моносемічні номінують тільки один денотат. Така номінатема має виразний
індивідуалізований характер: головний радикал України; «людина з вилами»; Радикал з вилами.
Полісемічні перифрази позбавлені індивідуальної закріпленості, їх
можна використовувати й для позначення інших денотатів: розперезаний хамський депутат; новий політичний гібрид комуністично-анархістичного походження; борець за народне щастя; «проект Льовочкіна».
Характерно, що на образ Ляшка навіть створили «перифрастичну
пародію»: «Синдромо скотиняко радикал». Сварку Ляшка та «Єврооптимістів» жорстко висміяли у пісні.
Таким чином, проаналізовані перифрази фіксують ті риси денотата, які намагається презентувати соціуму їхній носій, виконуючи свою
роль відповідно до прописаного політтехнологами сценарію, що передбачає відповідне позиціонування політичної персони для завоювання
електоральних симпатій. У цю гру втягуються і ЗМІ, фіксуючи у перифразах меседжі піарників. Однак це відбувається більшою мірою констатаційно, хоча намагання створити яскравий виразний образ таки
перетворює журналістів на партнерів таких номінативних (читай: політтехнологічних) структур. З іншого боку, серед виявлених одиниць наявні
й ті, що дають об’єктивну оцінку денотата. Така народна характеристика
«від джерел» (а комунікація в Інтернет-просторі є доволі розкутою) стоїть
найближче до істини, тому що дається найчастіше незалежними від тем-

264

ників чи редакційної політики авторами, які керуються загальноприйнятими для соціуму цінностями.
Проаналізовані мовні одиниці демонструють високий рівень інтертекстуальності, залучаючи до своєї образологічної структури широкий спектр культурологічної інформації, використовуючи в дериваційних
процесах здебільшого впізнавані образи-концепти з різних сфер мультикультурного універсуму. Дослідження таких образно-номінативних
аспектів комунікації має значну наукову перспективу, оскільки відкриває
горизонти для занурення у специфіку світосприйняття членів соціуму,
розуміння й оцінки ними подій, об’єктів та суб’єктів сучасного суспільного життя.
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СПЕЦИФІКА ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДІАКРИТИКИ У СУЧАСНИХ
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(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ МЕДІАКРИТИКИ)
Анотація:
Сучасні науки функціонують в контексті культурних та соціально-політичних процесів. Зокрема, медіакритика як гібридна сфера знань
синтезує інформаційні, політичні, культурні, правові та інші вагомі складові медійного дискурсу. Конструктивна і професійна медіакритика є
умовним дороговказом для працівників ЗМІ, тому важливо розуміти
проблеми і тенденції наразі характерні для неї. Більшість спеціалізованих видань медіакритики зараз існує в інтернет-форматі, тому актуально вивчати саме цей метод подачі інформації, що і є метою та завданням
даного дослідження. В статті визначено провідні особливості сучасної
онлайн-медіакритики на прикладі аналізу провідних онлайн-ресурсів
медіакритики – сайту Detector. Media, часопису «Медіакритика», порталу
Stopfake. org, сайту imi.org.ua, тощо.
Ключові слова: медіакритика, онлайн-ресурси медіакритики, журналістика, журналістська етика, право, текст.
Specific features of national media criticism in modern cultural and
socio-political environment (Based on online media criticism resources)
Modern science functions in the context of cultural and sociopolitical processes. In particular, media criticism as a hybrid field of
knowledge synthesizes informational, political, cultural, legal and other
key components of media discourse. Constructive and professional media
criticism is a symbolic guide for media people, that is why it is important
to understand the problems and trends that are currently characteristic
of it. Most specialized media criticism editions nowadays have the Internet
format, so it is urgent to study this method of information presentation,
which is the purpose and objective of this study. In the paper, the leading
features of modern online media criticism are defined based on the analysis
of top online media criticism resources – Detector. Media, “Media Criticism”
magazine, Stopfake portal.org, imi.org.ua web-site, etc.
Keywords: media criticism, online media criticism resources,
journalism, journalism ethics, law, text.
Актуальність теми дослідження зумовлена сучасною ситуацією в
українській медіакритиці, обумовленою певним соціально-політичним,
культурним середовищем, залученням у метадискурc. Ця галузь знань є
важливою для фахових медійників і студентів-журналістів. Перед нею постає чимало завдань, серед яких – представляти Україну в світі як високо
розвинену державу, а українського журналіста – як ерудовану, культурну і
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творчу людину, автора якісних текстів. Медіакритика має сприяти покращенню культурно-освітнього рівня наших співвітчизників. Тому важливо
знати проблеми і тенденції, характерні для національної медіакритики.
Як відомо, зі зміцненням ролі Інтернету, велика кількість ЗМІ створили власні онлайн-варіанти, або ж зовсім відмовилися від друкованих
версій. Тож увага авторки дослідження зосереджена саме на онлайн-ресурсах із медіакритики.
Мета статті полягає у вивчення нагальної ситуації у сфері української медіакритики, її загальних проблем, специфіки функціонування
саме як напряму в журналістиці та моделюванні подальших перспектив
розвитку.
Практичне значення отриманих результатів полягає в можливостях екстраполяції теоретичних результатів у практичну площину медіакритичного дискурсу, для використання у професійної діяльності вітчизняних ЗМІ, які займаються медіакритикою.
В глобальному значенні медіакритику можна розглядати як метажурналістський дискурс1.
У цьому дискурсі задіяне широке коло тем і питань, які охоплюють
світову і національну політику, економіку, науку, медіаманіпуляції, права
і свободи людини, культуру і творчість, якісну та неякісну журналістику
тощо.
Зокрема, американський науковець Дж. Кері у полі журналістики і
журналістської критики відштовхується від трьох ключових форм: 1) критика стандартів публічної і соціальної відповідальності; 2) наукова критика; 3) культурна критика2.
Розуміння поняття медіакритика трансформувалося під впливом
зовнішніх і внутрішніх соціально-політичних та економічних реалій: загальними світовими перипетіями, закриттям чи відкриттям нових ЗМІ,
домінантою електронних ЗМІ над друкованими тощо. Водночас спостерігаємо досі не пояснений до кінця феномен, коли медіакритика народжувала нові іпостасі, образи і поняття. Якщо, наприклад, «Телекритика», заснована українською журналісткою Н. Лигачовою у 2001 р.3, на початку і
впродовж певного часу свого функціонування справді відповідала назві,
тексти були присвячені рецензуванню теле і радіопрограм, то ситуація
кардинально змінилася після подій 2014 року. Революція Гідності стала
не лише революцією моралі, вона внесла значні корективи в діяльність
електронних ЗМІ. Слоган «Загострення класової боротьби», що набув
похмурого відтінку в тридцятих роках минулого століття, нині перетворюється в «загострення ідеологічної внутрішньо видової боротьби». Багато ЗМІ, які займаються медіакритикою, керуючись ідеологемами певної
політичної організації, спрямовують творчий ресурс на критику опонентів. Ця тенденція, що виглядає епізодом на загальному політичному
тлі боротьби за владу, досить істотно вплинула на специфіку діяльності
спеціалізованих електронних ЗМІ.
David Cheruiyot (2018). Popular Criticism that Matters. Journalists’ perspectives of
“quality” media critique. Journalism Practice 12: 8. 1008-1019. DOI: 10.1080/17512786.2018.1494511.
2
Cary James (1974). Journalism and Criticism: The case of an Undeveloped Profession.
The review of Politics, 36 (2). Pp. 227–249.
3
Телекритика. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Телекритика.
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В українському просторі розуміння терміну «медіакритика» досить
розмите. Український вчений Б. Потятиник визначає медіакритику як
журналістську діяльність, спрямовану на опис, моніторинг, аналіз та оцінку медіа4. Вітчизняний науковець С. Квіт зазначає, що медіакритика передбачає кваліфіковану професійну участь у процесі оцінювання медіаподій та медіадискурсу5.
В розумінні авторки статті медіакритика – складне явище, багатовекторний напрям у сучасній журналістиці, що передбачає адекватну реакцію спеціалізованих ЗМІ на події в громадсько-політичному, культурному житті країни і, зокрема, рецензування, професійну оцінку діяльності
своїх колег-журналістів у висвітленні перебігу суспільно-політичних
новин.
Одразу постає професійне і етичне питання відповідальності журналістів, які працюють в царині медіакритики, за компетентність і якість
суджень, що вони їх виносять на шпальти своїх матеріалів у вигляді статей, оглядів, рецензій і відгуків. Всім розвитком людського соціуму доведено незаперечний факт, що професіоналізм абсолютно не залежить від
моралі, але професіоналізм у журналістиці може прямо суперечити моральним засадам, прийнятим у певному суспільстві.
Українське суспільство нині не є взірцем злагодженості, стосунки
між громадянами далекі від толерантності, тому і реакція журналістів часто також не є адекватною. Чи є свідомою критика опонентів по цеху, чи
не стала ця критика усвідомлено несправедливою, факти – підтасованими, окремі фрази чи судження – вирваними з контексту? Ці питання також весь час є дискутивними, оскільки журналіст, який декларує свої заняття медіакритикою, а насправді займається фальсифікацією фактів, не
піде на визнання своєї помилки, тому що це де-факто загрожує йому позбавленням можливостей надалі співпрацювати з солідними ЗМІ. Водночас відсутні критерії, за якими слід відбирати вітчизняних журналістів у
«касту», «спецзагін», «вибрану когорту» критиків, які мають право творчо
судити своїх колег.
Так окремі політичні ток-шоу на певних телеканалах України врешті-решт зводяться до банального вшанування певної політичної особи чи
олігарха, який виділив на програму певні кошти. Спроби справедливої
критики колег наражаються на звинувачення у «тиску на свободу слова».
Віковий ценз як вирішальний фактор визначення правдивості й
об’єктивності подачі матеріалу відпадає апріорі. Біологічний вік та професійний досвід передбачає багатство асоціативного ряду, спогадів і
аналогів тощо. Проте, якщо він не доповнений високими моральними
якостями, то сенс викривального або критичного матеріалу зводиться нанівець. Навіть більше, віковий ценз подекуди може стати на заваді
професійній діяльності журналіста.
Таким чином, сума критеріїв, за якими можна визначити придатність того чи іншого журналіста до роботи у царині медіакритики, досі не
визначена. Цілком очевидно, що в ідеалі такий журналіст на додаток до
суто професійного вміння має мати додаткову чи спеціальну юридичну
4
Потятиник Борис (2017). Медіакритика в системі журналістської освіти України:
Львів – Київ – транзит. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Випуск 42.
С. 54–61.
5
Сергій Квіт (2018). Масові комунікації. К. : «Києво-Могилянська академія. 352 c.
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освіту, гарно знати мову, щоб адекватно передавати власні думки, спостереження; у побуті і житті демонструвати зразки толерантності.
Але, чи не найголовніше, ідеальний журналіст має оволодіти звичкою спокійної і гідної реакції на емоційні закиди своїх колег, бути готовим до юридичного переслідування, навіть, загроз і цькування.
Проблема медіакритики полягає в недостатньому юридичному,
правовому захисті журналістів, які працюють в цьому напрямі журналістської діяльності.
Одна з провідних установ, яка регулярно досліджує цю проблематику – Інститут масової інформації (ІМІ) – громадська організація, заснована у 1995 році. Її діяльність спрямована на посилення позитивного впливу медіа на становлення громадянського суспільства в Україні6.
На сайті організації imi.org.ua є постійна рубрика “Барометр слова”, яка
вивчає ситуацію в Україні, пов’язану з протиправними діями щодо журналістів. За даними ІМІ, з початку 2021 р. зафіксовано загалом 28 випадків порушень свободи слова, 13 випадків перешкоджання, шість
випадків фізичного насильства та три обмеження доступу до інформації6.
Власне, щодо медіакритики: в редакціях інтернет-видань не вистачає коштів, аби найняти гарних енергійних юристів, які б могли вести нескінченні тяжби з опонентами.
Нинішній стан справ у медіакритиці України можна охарактеризувати як стан стихійного розвитку. Наголошую на епітеті «стихійний», оскільки єдиної планомірної роботи по вивченню стану медіаринку і узгодженню планів на майбутнє серед фундаторів і нових учасників
медіагруп не спостерігаємо. Більше того, інтернет-портали, що дають матеріали в стилі медіакритики, час від часу вступають в антагоністичні суперечки, виплескуючи свої емоції в Інтернет.
На примітивному рівні, за умови, коли професіоналізм окремо взятих журналістів залишає бажати кращого, буває, що суперечка зводиться
до взаємних випадів і образ.
В контексті загальної теми дослідження неможливо не згадати
ключовий інтернет-ресурс із медіакритики – detector.media. Як і ГО “Детектор медіа”7, його очолює відома медіаекспертка – Наталія Лигачова.
Політика журналістської діяльності Інтернет-порталу чітко спрямована на
україноцентричний вектор. Про це свідчить характер текстів – матеріал
Н. Лигачової «Для Марченко медійне майбутнє можливе на російських
каналах чи каналах, контрольованих Медведчуком»8, публікації відомих
журналістів Отара Довженка “Відновити медійний вплив Медведчуку не
вдасться»9, Світлани Чернецької «Секундочку, але ж війна не визнана»:
як самі журналіст(к)и «каналів Медведчука» поширювали пропаганду?”10
6

org.ua/.

Інститут масової інформації / [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://imi.

Detector.media / [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://detector.media/.
Н. Лигачова «Для Марченко медійне майбутнє можливе на російських каналах
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тощо. Один із напрямків діяльності ГО «Детектор медіа» – викриття російської пропаганди. Так «Детектор медіа» розробив Індекс інформаційного впливу Кремля для оцінки рівня впливу російської пропаганди на
українські медіа11.
Позиція відстоювання незалежності держави, виховання в українців почуття національнї гідності, враховуючи кількість проросійськи налаштованих медіа в Україні, цілком виправдана. Хоча подекуди характер
публікацій на сайті дещо агресивний.
Ще один профільний портал із медіакритики – Stopfake.org.12, створений під егідою ГО «Медіареформи» у 2014 році для протидії фейкам,
підтримки медіаосвіти та інформування щодо небезпек пропаганди13. На
сайті переважають матеріали на політичну тематику. Тут спростовуються
популярні фейки, але й публікуються «не фейки» (рубрика «Контекст»),
«щоб повідомляти про події й тенденції інформаційної війни, яку веде
керівництво Росії»13. Також онлайн-ресурс надає навчальний інструментарій із фактчекінгу.
Одна з новин, розміщених на сайті, – проєкт «Ukraine Explained/
Пояснюємо Україну», спрямований на покращення іміджу України. На
жаль, асоціації про нашу державу у світі, зазвичай, негативні13. Проєкт
вселяє оптимізм щодо подальшої консолідації медійників у шляхетній
справі формування світлого майбутнього вітчизняної медіакритики. Ініціатива 5 громадських організацій – Українського кризового медіа-центру (УКМЦ), Euromaidan Press, StopFake, Інтерньюз-Україна та Texty.Org.
Ua – за підтримки National Democratic Institute (NDI) покликана нагадати
світові й самим українцям про більш яскраві аспекти української історії
та сучасності13.
Наступне відоме видання – часопис «Медіакритика», що має онлайн-версію Mediakrytyka.info14. Журнал народився у 2003 році завдяки
Інституту медіа-екології (екології масової інформації) Львівського національного університету імені Івана Франка та Західноукраїнського центру
«Нова журналістика». Очолює часопис відомий український науковець
Борис Потятиник. Інформаційна база – ґрунтовні і цікаві аналітичні матеріали, які окреслюють проблеми масової комунікації та мас-медій. Часопис намагається формувати у читачів мультикультурний філософський
світогляд, глибоке розуміння сутності подій і явищ.
Загалом, у галузі медіакритики замало жанрів, які попервах були
властиві нашим електронним виданням: йдеться про літературно-критичний огляд, аналіз новин театрального сезону, кінокритику тощо.

Світлана Чернецька / [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://go.detector.
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Пов’язано це не лише з тим фактом, що в Україні катастрофічно зменшується кількість книжкових видань, книгарень, зникають кінотеатри, а,
насамперед, з тим, що не вистачає фахових журналістів, які можуть з’ясувати причини культурно-мистецької кризи і виявити нові обнадійливі
тенденції розвитку мистецтва. Крім того, існує незаперечний факт, що
має стати основним для медіакритиків всієї України – різке зниження
культурно-освітнього рівня населення в результаті економічної скрути і
загального соціального розчарування. Якщо цю проблему і можна вирішити на державному рівні, то саме журналісти мають бути в авангарді
групи, яка, дбаючи про майбутнє, виступить за відродження культурних
традицій та естетичних цінностей.
Таким чином, в Україні наявні різні групи веб-ресурсів у галузі
медіакритики. Практично кожне електронне видання в залежності від
уподобань інвесторів, творчих та естетичних поглядів головного редактора і провідних журналістів, розуміє під терміном «медіакритика» різні,
часом діаметрально протилежні, поняття. Від критики політичних опонентів – до глибокого наукового аналізу космологічних проблем. Медіакритика іноді переходить межу дозволеного, перетворюючись у вульгарне критиканство. Поки що відчувається брак журналістів, спеціально
підготовлених саме для творчої роботи у царині медіакритики, тому необхідно підвищувати кваліфікацію журналістів. Цілком очевидно, що є
необхідність у координованих діях фахівців медіакритики для розробки
прогресивних стратегій на державному рівні. Відповідно має бути співпраця у цьому напрямку з державою.
За умови дотримання цих та інших позицій медіакритика має
шанси стати одним із провідних напрямів електронної журналістики в
Україні.
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ДЕВІАЦІЇ У МОВЛЕННІ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ
Професійна діяльність медійників, що працюють на телебаченні
та радіо, перебуває у тісному зв’язку з усним варіантом мовлення, яке є
найпотужнішим інструментом поширення інформації, розваги, освіти,
наймасовішим фактором упливу на численну аудиторію. Нинішня ситуація з культурою усного мовлення в українському аудіовізуальному медійному просторі незадовільна. Свідченням цього виступає значна кількість
щоденних помилок, яких припускаються професійні комунікатори у нашому телевізійному та радіоефірі9.
Сучасний етап розвитку електронних ЗМІ характеризується тим,
що «журналіст радіо і телебачення виступає одночасно в кількох іпостасях – здобувача, укладача, редактора, аналітика, оформлювача, тлумача,
коментатора, оглядача інформації та безпосереднього виконавця ролі,
її дикторського озвучування. До реалізації останньої в процесі розвитку вітчизняної мережі телерадіомовлення склалися професійні вимоги, спрямовані передусім на забезпечення якості подачі інформації в
ефір. Вони передбачають дотримання певних законів, принципів і правил у трьох основних напрямах: культура публічного виступу, культура
мови і техніка усного мовлення. Кожен з них має свої складові, що потребують ретельного осмислення, вивчення й практичного опанування.
Адже в цій професії виявляється важливим не лише те, що говориться,
а й обов’язкове те, як говориться. У певному розумінні це є специфікою
телерадіожурналістики, бо неправильно вжиті в ефірі наголос, вимова,
слово можуть спотворити зміст і мати непередбачені наслідки. До того ж,
будь-які порушення техніки усного мовлення миттєво позначаються на
культурі мови журналіста і цілком обґрунтовано викликають недовіру як
до нього самого, так і до результатів його професійної діяльності»10.
Сучасну проблематику, пов’язану з лексикою засобів масової інформації, порушували Н. Бабич, О. Білянська, З. Дмитровський, А. Капелюшний О. Мітчук, О. Пономарів, мовнокультурну тематику розглядали
О. Сербенська, О. Штурнак, О. Стишов, орфоепічний аспект фахової підготовки ведучих опрацьовував Ю. Єлісовенко, семіотичний інструментарій
у комунікативній стратегії українського телебачення присвячені праці
В. Бабенко, про відображення засобами масової комунікації мовно-культурного рівня писав Г. Козаков. У низці дослідницьких матеріалів, опублікованих на сторінках інтернет-ЗМІ «Український інтерес», також про
різні «території» безграмотного використання мови медійниками писав
автор цієї статті. Однак багато творчих працівників медій і далі вважають,
9
Кушнір О. Орфоепічна культура в ефірі сучасного дитячого телебачення (за матеріалами тернопільських каналів) / Оксана Кушнір // Медіапростір. 2017. Спецвип. № 10.
С. 74–79.
10
Чернікова Л. Ф. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці / Л. Ф. Чернікова // Культура народов Причерноморья. 2007. № 111. С. 88–90.
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що те, як вони говорять, – це останнє, на що треба звертати увагу у підготовці до професійної діяльності та удосконаленні себе як фахівця.
Проведений аналіз дає підстави зауважити, що частина мовних недоглядів зроблена не в прямоефірних матеріалах, а в підготовлених. Тобто – час для редагування однозначно був, проте медійники або знехтували цим елементарним прийомом, забувши, що мовлення для них – це
«засіб виробництва», або просто не помітили девіацій (а це свідчить про
рівень їхньої грамотності). І це вкотре доводить справедливість вислову
професора В. Владимирова: «Безграмотний журналіст – це оксюморон».
І ця оксюморонність глибоко засіла в телевізійній журналістиці,
бо її творці спілкуються, використовуючи матрицю чужої мови: за фразою «ви виглядаєте впевненим» легко впізнається «вы виглядите уверенным». Водночас заміна такої калькованої конструкції на «Ви здаєтеся
впевненим» (наголос здаєте́ся, здаємо́ся) буде абсолютно доречною і
справедливою. Хоча якщо ти відчуваєш, що від людини йде впевненість,
можна ж так прямо й сказати: «Ви такий упевнений» або «Ви маєте
впевнений вигляд».
Постійне й часто недоречне вживання дієслова «виглядати» у грамотної людини викликає такі ж асоціації, як і «не ори» та «надоїв». Коли
вона чує «виглядати», уявляє людину, що висувається/визирає із-за чогось і дивиться. «Не ори» – плуг, який тягне пара коней або трактор.
«Надоїв» – чоловік у білому халаті на фермі демонструє кількість молока, одержану від корови (бо якщо це була б жінка, то – форма була б
«надоїла». Так свідомість реагує на слова (написані чи вимовлені), що є
носіями закріплених за ними значень.
Невеликий експеримент, проведений з використанням Google,
який мав «знайти» речення зі словами «виглядати з вікна», дав певною
мірою неочікувані результати. Пошуковець «поділився» такими одиницями: «Як виглядає на Windows-екрані згорнуте вікно?», «Ваші вікна будуть
виглядати привабливо», «Як виглядає дощ з вікна літака». Коли ж запит
отримав форму «виглядати коханого», першими Google «запропонував»
варіанти на кшталт «Це очевидне, що жінка прагне гарно виглядати для
коханого чоловіка». Однак одним з наступних стали «Тож хіба дивно, що
стоячи на балконі, вона, як Джульєтта, як юна шістнадцятирічна мрійниця, виглядала коханого» та назва пісні «Виглядала мати сина» (О. Білаш /
М. Томенко).
Щоб не помилятися, тележурналісти мають використовувати
замість згаданого суцільного безгамотного «виглядання» інші слова та
способи:
1) Мати вигляд. Вигляд – це «сукупність зовнішніх ознак, особливостей кого-, чого-небудь, що створює відповідне враження», «певний
вираз у зовнішності як прояв якогось стану, настрою». У цього слова є
два застарілих значення: «місцевість, яку видно, яка відкривається зорові, погляду» та «перспектива, плани на щось». Слово «вигляд» входить
до кількох усталених сполук: з виглядом («набираючи якогось вигляду,
маючи якийсь вигляд»): «Такі одразу ж починають розповідати про все
повчальним тоном екскурсовода, з виглядом знавця чи завсідника Лаврської обителі»; на вигляд – («як свідчать, показують зовнішні ознаки»):
«Американські вчені показали, який коронавірус на вигляд»; під виглядом («удаючи кого-небудь, вигадавши якусь причину»): «Уряд виключив
можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом держав-
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них лотерей»; робити (зробити) вигляд – «удавати що-небудь». Однак
останній вислів, коли треба сказати про те, що хтось прикидається, знавці пропонують замінити нехарактерний для української мови канцеляризм робити вигляд на стилістично кращий варіант: удавати, вдавати,
удати, вдати.
При правильному підході дієслово «виглядати», ужите у невластивому для нього значенні, легко можна замінити конструкцією «мати вигляд»: ««Так виглядає найкращий передноворічний подарунок»: Коболєв
про санкції проти «Північного потоку-2»» // ⁅Такий вигляд має найкращий…⁆; ««Воно виглядає дивно, але цікаво»: тернополянка робила зачіски моделям» // ⁅Воно має дивний, але цікавий вигляд⁆; «У Китаї показали, як виглядає коронавірус під мікроскопом» // ⁅… який вигляд має
коронавірус …⁆ / ⁅… який коронавірус під мікроскопом …⁆.
Конструкція «мати вигляд» синонімічна дієслову бути/є: «Як виглядає Берегово з висоти пташиного польоту» // ⁅ «Який вигляд має Берегово з висоти…» / «Яким є Берегово з висоти…»⁆; «Як виглядає Донецьк у
2020-му?» ⁅ «Який вигляд має Донецьк у 2020-му?» / «Яким є Донецьк у
2020-му?»⁆; «Ідеальний вечір п’ятниці, виглядає ось так» // ⁅ «Ідеальний
вечір п’ятниці має ось такий вигляд» / «Ідеальний вечір п’ятниці є ось таким»]; «Найотрутніша рослина в Україні: як виглядає цикута і чим вона
небезпечна» // ⁅ «… як виглядає цикута …» / «… якою є цикута …»⁆ (цику́та –
це «трав’яниста багаторічна отруйна рослина родини зонтичних, яка росте біля води», а також – «отрута, виготовлена з цієї рослини»).
На наш погляд, речення з бути/є – прості й не такі «офіційні», як з
мати вигляд (хоча це тільки питання звички): «Ось так виглядає захисний
костюм працівників інфекційного відділення рівненської міської лікарні» //
⁅«Ось таким є захисний костюм …⁆; «В мережі показали, як виглядає один
із найсекретніших президентських літаків» // ⁅«В мережі показали, яким
є один із…⁆; «Як виглядає будній день американського конгресмена» //
⁅Яким є будній день…⁆. До речі, автор речення точно не знав, що в лексиконі нашої мови є слово бу́день («не святковий, робочий, будній день; (переносне) трудове, повсякденне життя; (переважно множина) одноманітне
безрадісне існування; буденщина»), інакше точно використав би.
2) Здаватися («мати в чиїйсь уяві той чи інший вигляд, набирати
певних рис, властивостей, справляти на кого-небудь якесь враження»).
«У Сочі Путін виглядав доволі несподівано» // ⁅«… Путін здавався доволі
несподіваним»⁆; «Коли чоловік Олександр побачив, як новоспечені мама
і син сплять поруч, виглядаючи зовсім чужими одне одному, вирішив їх
знімати» // ⁅«…сплять поруч, здаючись зовсім чужими одне одному …»⁆.
3) Уникнення слова «виглядати». «Олена Зеркаль заявила, що
підсумкове комюніке «нормандського саміту» в Парижі виглядає краще, ніж вона очікувала» // ⁅…підсумкове комюніке «нормандського саміту»
в Парижі краще, ніж вона очікувала»⁆; «Вчені підкреслюють, що вірус
виглядає дуже схожим на MERS-CoV (Коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому)» // ⁅«… що вірус дуже схожий на …»⁆; «Британський вчений-біхевіорист Вільям Хаєм створив воскову модель того, як
будуть виглядати офісні працівники через 20 років» // ⁅«… якими будуть
офісні працівники …»⁆; «Якщо шрифти на екрані комп’ютера Mac виглядають нечіткими, розпливчастими чи мають нерівні краї, ви можете ввімкнути згладжування шрифтів» // ⁅«… шрифти на екрані комп’ютера Mac
нечіткі, розпливчасті»⁆.
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4) Нагадувати («бути, здаватися схожим на кого-, що-небудь»),
бути схожим. «Він виглядає як дрон з шістьма електро-пропелерами» //
⁅«Він нагадує дрона …» / «Він схожий на дрона …»⁆.
5) Інші варіанти. «Чесно кажучи, вона виглядала дуже втомленою і недоглянутою – корені фарбованого волосся відросли, лак на нігтях подекуди полупився» // ⁅«… вона була дуже втомленою і недоглянутою
…»⁆. Можлива також і така заміна: «Вона виглядала дуже втомленою» //
⁅«Вона відчувала втому» ⁆.
А ось поради щодо цього професора Олександра Пономарева:
«Замість гарно виглядаєш справді треба писати маєш гарний вигляд.
Замість Іван виглядав стурбовано потрібно Іван видавався стурбованим. Виглядає дивно – видається дивним. Печені яблука, политі медком, виглядають апетитно можна замінити на апетитні на вигляд. Отже,
основне значення дієслова виглядати – це дивитися кудись, крізь щось,
видніти, вдивлятися кудись. «Марно, брате, не вигляне чорнобрива з
хати» (Тарас Шевченко). «Біля воріт давно вже виглядала синів стривожена мати» (Михайло Стельмах). Найголовніший аргумент – відсутність
значення «мати вигляд» у дієслова виглядати у Словнику за редакцією Бориса Грінченка, який є основним мірилом українськості питомих
українських слів. Наявність такого значення в окремих авторів не є достатньою підставою для поширення в літературній мові. Від поширеності
помилка не перестає бути помилкою»2.
«Наш герой уособлює собою…». Третім значенням дієслова уособлювати є «найповніше, найдосконаліше втілювати в собі якісь властивості, риси і т. д., бути виявом, вираженням чого-небудь» (крім цього, воно означає також «виражати явища природи, предмети в образах
живих істот» та «надавати чому-небудь конкретного вираження, реального образу, матеріальної форми»). Отже, «уособлювати» – це «втілювати в собі». Це – плеоназм (зайвослів’я), непотрібне використання зайвих
слів. Те ж саме й у фразі «у колишньому СРСР», адеж слово колишній має
значення «який був колись давно; минулий; який був трохи раніше; попередній; який утратив своє попереднє становище, призначення, попередній вигляд». І якщо у випадках «колишній чоловік», «колишній працівник», «колишній міністр» (він уже не має такого статусу, хоч раніше мав)
цей прикметник питань не викликає, то в тележурналістській фразі він
явно зайвий, бо ж СРСР – це історизм, він існував певний часовий відрізок, а зараз його немає вже майже тридцять років, тому ніяким колишнім
бути не може.
«Шоста дванадцята». Тележурналіст мав би знати формулу: «назва години відповідає на питання «котра?»: шоста година, хвилини ж (а
якщо треба – то й секунди) – на питання «скільки?»: дванадцять.
У фразе «на них просто лиця немає» легко впізнається «на них просто лица нет». Тележурналіст, що використав таку кальку, зробив поширену помилку, адже ідіоми буквально не перекладаються. На місці покруча мало б прозвучати: їх просто не впізнати. Або: його й не пізнати,
так змарнів (зблід, пополотнів); він [сам] на себе не схожий (зробився,
став).

2
Блог проф. Пономарева: «гарно виглядаєш» чи «маєш гарний вигляд»?. Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv-39217093.
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«Інформації поступає вкрай мало». Значення слова «поступати» у
словнику подаються з ремарками «застаріле» та «рідковживане». Тому
його взагалі не варто використовувати (особливо – в такому контексті).
А наведену фразу краще було б подати в такій редакції: «Інформації надходить украй мало». Схожа помилка й у реченні «Рейси масово відміняли», оскільки відмінюються (тобто змінюються за відмінками) слова, що
належать до іменних частин мови (за певним винятком). А те, що хотів
сказати тележурналіст, мало б звучати як «Рейси масово скасовували».
Дієслово скасовувати має значення «визнавати, оголошувати що-небудь
недійсним, незаконним; анулювати». Отже, збори, концерт, матч, засідання, закон, рішення тощо – скасовуються.
«Більше трьохста гральних закладів». Цікаво, що ні, в українській, ні
в російській (там теж часто помиляються щодо такого типу числівників)
такої форми немає. Правильний варіант – «Більше трьохсот гральних закладів».
«Як би… як би… як би». Це звучало в одного тележурналіста, який
розповідав, що свого часу керував великою газетою, фактично в кожному реченні. Якщо знову вдатися до експерименту, то грамотна людина
зрозуміла б, що він постійно запитував про спосіб дії («Як би щось зробити?»). Насправді ж тележурналіст хотів висловити сумнів, невпевненість.
Проте в українській мові, крім ставних слів «очевидно», «здається», «мабуть», «може» тощо, це можна зробити ще й використовуючи частки ніби,
нібито, наче, неначе, неначебто, мов, немов, немовби, немовбито.
«Був запрошений на службу в якості інженера». Російський вислів
«в качестве» українською мовою можна передати: залежно від контексту – через «як (хто, що)», «за», «для», «у ролі (кого, чого)» або конструкцією
з орудним відмінком:
НЕ РЕКОМЕНДОВАНО

РЕКОМЕНДОВАНО

був запрошений на службу у якості
інженера

був запрошений на службу як
інженер

бути у якості батька

бути за батька

використовувати в якості сніданків

використовувати для сніданків

вправний у якості коментатора

вправний у ролі коментатора

працювати в якості директора

працювати директором

«Вашому сусіду треба вирізати апендицит, але хірург виводить головну партію «Оди радості»». Крім «вирізати апендицит», з екранів можна
почути також і «зробити апендицит». Насправді апендицит – це запалення апендикса, патологія, хвороба. Апендикс же – «червоподібний відросток сліпої ки́ шки людини та деяких тварин». Тому й вилучають апендикс
(патологічно змінений відросток) унаслідок апендициту (його запалення).
І називається ця малоприємна процедура апендектомія (лат. appendix +
ectomia = «хробакоподібний відросток» + «видалення»). Тому нормативними є конструкції вирізати апендикс // зробити апендектомію.
Часто помилки трапляються й тоді, коли не плутаються у значеннях
паронімів лічити / лікувати. Прямий стосунок до медицини має дієслово
лікувати – «застосовувати ліки та інші засоби для припинення чийогось
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захворювання або ж якого-небудь органа; вживати заходів для припинення якого-небудь захворювання». Для лічити ж стихією є зовсім інші
сфери. Це дієслово має значення «називати числа у послідовному порядку; визначати кількість, суму кого-, чого-небудь; вести певні підрахунки».
З цими значеннями воно входить до низки фразеологізмів: грудки́ лічити [на дорозі] («дивитися вниз (опустивши очі)»); лічити дні (години,
хвилини і т. ін.) («стежити за часом, з нетерпінням чекаючи кого-, чого-небудь); не лічити чого («дуже багато чогось»); не лічити годин (хвилин і т.
ін.) («не стежити за часом»); ребра лічити (полічити) кому («бити кого-небудь»). Водночас за «лічити» закріплені ще й такі значення: «визначати
в певній кількості, в певних сумах; нараховувати; рахувати, визначаючи
що-небудь як початок відрахунків, одиницю виміру тощо; брати до уваги
під час підрахунків, визначення чого-небудь і т. ін.; враховувати».
Отже, девіації у мовленні тележурналістів часто спричинені низьким рівнем їхньої грамотності, що випливає з некритичного ставлення до
володіння мовою, нерозуміння основ такого поняття, як культура мови,
перебуванням у полоні мовних стереотипів, а також – у нормативній матриці російської мови. Публікації такого типу мають значну наукову перспективу, оскільки є ще значна кількість проблем із грамотним мовленням у телевізійних журналістів, що потребують ретельного висвітлення.
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СТОРІТЕЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Розповіді історій еволюціонували протягом усього часу історії, перші історії розповідали через картинки на стінах, згодом історії передавались усно та письмово з покоління в покоління. Розповідь історій – це
мистецтво зображувати реальне події у словах, образах та звуках. Історії
дають нам змогу пізнати світ і наше місце в ньому, враховуючи те, що всі
ми, певною мірою, складаються з історій про нас самих, наші сім’ї, друзі
та колеги, наші громади, наші культури, наші місце в історії.
Сторітелінг (story – історія; telling – розповідати) – це ефективний
метод донесення інформації до аудиторії шляхом розповідання смішних,
зворушливих або повчальних історій з реальними або вигаданими персонажами. Він поєднує в собі психологічні, управлінські та інші аспекти і
дозволяє не лише ефективно донести інформацію до аудиторії, а й мотивувати її на певні вчинки і отримати максимально високі результати.
Використання методики сторітелінгу представив широкій аудиторії керівник корпорації Armstrong International - Девід Армстронг. Він
використовував сторітелінг для того, щоб покращити показники роботи
своєї компанії і швидше навчити новачків. Під час розробки свого методу Девід Армстронг врахував той психологічний фактор, що історії більш
виразні, захоплюючі, цікаві і легше асоціюються з особистим досвідом,
ніж правила або директиви. Вони краще запам’ятовуються, їм надають
більше значення і їх вплив на поведінку людей сильніший1.
Поняття сторітелінгу розглядають у своїх працях такі автори як Любов Василик2, Олександр Градюшко3, Андрій Золотухін4, Марк Лівін5, Аннет Сіммонс6, Пол Сміт7 тощо.
Аннет Сіммонс у книзі «Сторітелінг. Як використовувати силу
історій» зауважує, що «гарне оповідання здатне зачепити душу самого

Сторітеллінг як один з ефективних методів викладання. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://kumlk.kpi.ua/node/1410.
2
Василик Л. Трансмедійний сторітелінг / Л. Василик // Підручник із крос-медіа /
вид. І. Крессу, М. Гузун, Л. Василик. – Bonn / Germany – Sibiu / Romania : Schiller Publishing
House, 2015. С. 27–35.
3
Градюшко А. А. Мультимедийная история и сторителлинг в структуре современной веб-журналистики/ А. Градюшко // Международная журналистика-2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа: материалы V Междунар. науч.- практ.
конф., Минск, 18 февр. 2016 г. / сост. Б. Л. Залесский; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. Минск :
Изд. центр БГУ, 2016. С. 87–91.
4
Золотухин, А. А. Лонгрид, сноуфолл, мультимедийная история – как новые вершины журнализма? / А. А. Золотухин, Ю. Н. Мажарина // Вестник ВГУ. Серия: Филология.
Журналистика. 2015. № 2. С. 93–96.
5
Лівін М. Сторітелінг для очей, вух і серця / Марк Лівін. Київ : Наш Формат, 2020.  
184 с.
6
Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй / Аннет Симмонс. Москва : МИФ. 2013. 272 с.
7
Смит П. Мастер историй. Увлекай, убеждай, вдохновляй / Пол Смит. Москва : МИФ.
2016. Москва : МИФ. 288 с.
1
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запеклого противника або властолюбного негідника, що перегороджують вам шлях та позбавляють вас можливості домогтися поставлених
цілей»6.
Пол Сміт зазначає, що «багато хто з найбільш успішних компаній
на планеті навмисно включили «розповідання історій» в набір ключових
інструментів лідерства, зокрема, Microsoft, Nike, Motorola, Disney, FedEx,
Procter & Gamble, НАСА і Всесвітній банк. Багато з цих компаній навіть
створили посаду «корпоративного оповідача, який ділиться зі співробітниками найцікавішими історіями», наприклад, в Nike корпоративними оповідачами призначені всі вищі керівники. Щоб закріпити навички
сторітелінга, оповідачі Motorola беруть участь в театральних постановках
і відвідують групи імпровізації. Деякі прогресивні бізнес-школи, наприклад університетів Нотр-Дам і Де Поля, навіть додали розповідні курси в
навчальні плани»7.
Сучасний український письменник, журналіст Марк Лівін наголошує, що «усе на світі можна розповісти через історію. Хай би про що ви
писали, інформація стане яскравішою й цікавішою, якщо загорнути її в
такий формат. Саме історія, а не сухі факти допомагають емоційно залучити й переконати вашу аудиторію»5.
Сьогодні сторітелінг активно використовується не тільки в бізнесі,
а й в інших галузях – завдяки цікавим історіям маркетологи та рекламісти продають товар, вчителі навчають дітей, а журналісти висвітлюють
соціальні проблеми, що існують в країні. Використання сторітелінгу в соціальній журналістиці привертає увагу читачів до соціальної проблематики та дозволяє усвідомити суспільству через конкретну історію людини значущість проблем соціуму або окремої групи.
Отже, сторітелінг в журналістиці – це передача необхідної інформації у формі історії, використання форми історії для того, щоб захопити
увагу людини та забезпечити його необхідною мотивацією. Під мотивацією розуміється емоційна складова. Тобто, щоб примусити людину виконати дію, необхідно заставити її щось відчувати.
Для того, щоб сторітелінг виконав своє основне призначення, недостатньо просто придумати історію. Історія повинна бути орієнтована
на цільову аудиторію і апелювати до цінностей людей, що входять в цю
аудиторію, а також вона повинна бути «подана» в потрібному місці і в
потрібний чаС. Ідея сторітелінга повинна бути зрозуміла аудиторії і розкрита в результаті розповіді. Важливо правильно пов’язати всі елементи
структури в єдиний твір. Стиль і тон сторітелінга – це те, що впливає на те,
як саме читач і глядач сприймає історію8.
У сучасному світі, перенасиченому інформацією, існує думка, що
люди перестали читати довгі тексти. Насправді це не так. Ми все ще читаємо, тільки дуже вибірково підходимо до того, чому саме приділяти увагу.
5

184 с.

Лівін М. Сторітелінг для очей, вух і серця / Марк Лівін. Київ : Наш Формат, 2020.

Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй / Аннет Симмонс. Москва : МИФ. 2013. 272 с.
7
Смит П. Мастер историй. Увлекай, убеждай, вдохновляй / Пол Смит. Москва : МИФ.
2016. Москва : МИФ. 288 с.
8
Павлова О. В. Сторітеллінг як ефективний засіб нейромаркетингових комунікацій сучасного бізнесу / Павлова О. В., Тертиця О. О. // Зб. тез доп. ІІІ Всеукраїн. наук.-практ.
конф.студ., аспір. та молодих вчен. з міжнар. Участю. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. С. 252–255.
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Дослідник Андрій Золотухін зазначає, що читач втомився від великої кількості невеликих текстів в інтернет-ЗМІ, коротких реплік в Twitter,
інформаційної каші в стрічці новин Facebook. Його знову привертають
емоційні «довгі тексти», що містять детальні дослідження або яскраві художні образи. Дослідження показують: сучасний читач 30 хвилин вільного часу краще витратить не на 10 заміток, а на один лонгрід. За умови,
що він буде якісним за формою і змістом. Експерти говорять про те, що
чаша терезів читацького інтересу хитнулася від журналістики факту до
журналістики пояснень, яка розповідає про складні події та явища в доступному форматі. Повертаються в ЗМІ і об’ємні авторські публікації про
життя соціуму і конкретного людини4.
Водночас, нові технології принципово змінюють журналістський
продукт, в тому числі й сторітелінговий. Як продукт технологічних змін
з’явився мультимедійний сторітелінг, що відрізняється від звичайного
сторітелінгу способом подачі матеріалу. Інформація в мультимедійному
сторітелінгу гарно візуально оформлена, доповнена інтерактивними елементами, зокрема, фото, відео, інфографікою, інтерактивними мапами.
Структуровано подана інформація, розбивка великого тексту на невеликі
блоки та мультимедійна візуалізація дозволяє створити для читача ефект
присутності та тримати його увагу до останнього слова матеріалу.
Відлік новітніх мультимедійних журналістських проєктів триває з
2012 року, коли «The New York Times» опублікувала на сайті перший мультимедійний проєкт «Snow Fall» – довгу розповідь про те, як 16 лижників
і сноубордистів потрапили під сніжну лавину в Каскадних горах неподалік Вашингтона (http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall). У текст
були вставлені фото лижників, 3D-модель гір, інтерактивна карта шторму, відео- та аудіоролики. Вперше всі елементи лонгріду були зверстані з
використанням ефекту паралаксу на окремій платформі.
У західній журналістиці легендарний «The Snow Fall» отримав
Пулітцерівську премію та породив цілу низку послідовників. Зокрема, Бен Уолфорд, редактор «The Bangkok Post», відкрив онлайн-журнал
«розповідної журналістики» «Latterly»9.
Після «The Snow Fall» починається справжній бум подібних проєктів. Наразі в усіх відомих інтернет-виданнях світу створені окремі
розділи, в яких публікуються історії, зокрема, й з соціальної тематики. Наприклад, в «The New York Times» створено розділ «Fixes», а в «The
Guardian» – розділ «The upside» тощо.
В Україні піонером сторітелінгу стало інтернет-видання «Українська правда». У рубриці «Життя» постійно з’являються мультимедійні історії,
що розкривають соціальні проблеми нашої країни та фокусуються на позитивному вирішенні посталих питань. Наразі в цій рубриці існує декілька спецпроєктів соціальної журналістики: «Від можливостей до змін», що
акцентує увагу на гендерній політиці; «Врятовані життя», в матеріалах
якого розповідають історії орфанних пацієнтів; «Життя з «нуля» – історії
внутрішньо переміщених осіб в Україні тощо.
4
Золотухин, А. А. Лонгрид, сноуфолл, мультимедийная история – как новые вершины журнализма? / А. А. Золотухин, Ю.Н. Мажарина // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2015. № 2. С. 93–96.
9
Нестеренко О. А. Діахронна проекція онлайн-сторителінгу / О. А. Нестеренко //
Поліграфія і видавнича справа. 2016. № 2. С. 275–284.

282

Видання «Kyiv Post» створило проєкт «Журналістика Толерантності», в якому розповідаються історії людей з вразливих соціальних
груп. Через персоніфікацію історії, журналісти «Kyiv Post» привертають
увагу до проблеми, сприяють глибокому розумінню читачем соціальної
проблематики й залучають аудиторію до розв’язання цих питань. Показовими є стаття про пекарню, в якій працюють особи з особливостями
інтелектуального розвитку та стаття про спортсмена України, заслуженого майстра спорту, сліпого тріатлоніста-чемпіона Василя Закревського,
який відкрив масажний салон та допомагає з працевлаштуванням людей з вадами зору.
Також хочемо звернути увагу на інтернет-журнал «Platfor.ma», що
створив Агенцію сторітелінгу, що «перетворює заплутане, засерйозне та
задалеке на просте, цікаве та близьке, не гублячи при цьому сенС. Адже
переконані: щоб привертати увагу аудиторії в реальності інформаційного шуму, важливе має звучати голосно, виглядати унікально, запам’ятовуватися добре та зупиняти палець під час скролу стрічки соцмереж»10. На
сайті «Platfor.ma» можна знайти соціальні історії, що стосуються рівних
прав жінок та чоловіків, ЛГБТ-спільноти та людей, що потрапили в полон
ОРДЛО тощо.
На сьогодні українські онлайн-видання успішно використовують
сторітелінг, поширюючи його на всіх можливих інтернет-платформах.
Історії, що стосуються соціальної проблематики, мають велику аудиторію
та через персоніфікацію показують алгоритм дій, що допомагає вирішувати певні конфлікти суспільства. Для сторітелінгу потрібно обирати теми, які можна супроводжувати мультимедійною візуалізацією, що
спрощуватиме сприйняття тексту.
Однак, використовуючи сторітелінг для висвітлення соціальної
проблематики, інтернет-видання України не повною мірою використовують мультимедійні можливості. У більшості випадків використовуються
лише фото або інфографіка, дуже рідко використовується аудіо та відео.
Разом з тим хочемо зазначити, що на сьогодні пропонується велика кількість тренінгів та майстер-класів для журналістів зі сторітелінгу, що допоможуть їм у майбутньому створювати цікаві мультимедійні історії для соціальної журналістики.
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КЛАСИЧНА КОНФІГУРАЦІЯ ЖАНРІВ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ
АНАЛІТИКИ В АВТОРСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СИСТЕМИ
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМАТИКИ
Підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах
України, відповідаючи на нові виклики часу, набуває все більшої масштабності, різноманітності, методичного вдосконалення. Базова фахова
дисципліна «Журналістські жанри» наявна у більшості навчальних планів
українських закладів, у яких готують майбутніх працівників мас-медіа.
Традиційна конфігурація жанрових форм журналістики складається з трьох сегментів: інформаційні жанри, аналітичні жанри та художньо-публіцистичні жанри. Саме така схема вивчення жанрів пропонується у найбільш авторитетних підручниках з основ журналістики, теорії і
методики журналістської творчості – зокрема, у книгах львівського професора В. Й. Здоровеги, харківського дослідника історії, теорії і практики
журналістики І. Л. Михайлина, київського журналістикознавця Г. П. Кривошеї та ін.1, 2, 3, 4, 5, 6.
Відповідно до цієї триєдиної, практично класичної схеми навчальна дисципліна «Журналістські жанри» поділяється на три частини (як
правило, це три семестри, або три модулі, або просто три розділи – «Інформаційна журналістика», «Журналістська аналітика» і «Художня публіцистика»).
Журналістська аналітика у цьому переліку є найскладнішою для
опанування початківцями, найоб’ємнішою і найінтелектуальнішою групою жанрових форм, яка включає в себе шість жанрів – кореспонденцію,
статтю, коментар, огляд, рецензію і відкритий лист. Практика багаторічного викладання цієї навчальної дисципліни майбутнім журналістам підтверджує цей висновок і детермінує необхідність методичного вдосконалення, додаткової систематизації навчального матеріалу.
У результаті довготривалої практики керування процесом опанування аналітичних жанрів майбутніми журналістами у кількох київських університетах нами була вироблена авторська теоретико-методична
платформа розгляду журналістської аналітики як спектру різновектор1
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега. Львів :
ПАІС, 2004. 352 с.
2
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них досліджень соціальної проблематики. Це дало змогу, крім іншого, розробляти студентам одну й ту ж тему, піддаючи її різним формам аналізу, що значно полегшило розуміння диференціації жанрів у середині
аналітичної групи.
Таким чином шість жанрів представлені як шість видів (векторів)
аналітики життєвого матеріалу, яку здійснює журналіст у процесі своєї
творчості. Кореспонденція презентована як локальна аналітика. Перед
написанням власної кореспонденції і вибору її зразків для жанрового
досьє розглядається термін локальність, який є похідним поняттям від
«локальний» (лат. localis, від locus – місце) – властивий лише для певного
місця, що поширюється на вузьку область та не виходить за певні межі,
передбачає чітку визначеність процесів і явищ у часі та просторі, його
обмеженість і обумовленість контекстом взаємодії, реаліями конкретного місця. Ключова характеристика жанру дає розуміння його унікальної
специфіки, зумовленої ні чим іншим, як особливістю аналізу. Соціальна
проблематика публіцистично досліджується на локальному, місцевому,
одиничному рівні за допомогою методу індукції (від конкретного до загального).
Стаття презентується як панорамна аналітика. Панора́ма (від грец.
πανοραμα, утвореного від παν- – «все-» і òραμα – «вид, видовище») – вид на
місцевість згори, на далекий простір; видовище чого-небудь на великому, широкому просторі. Панорамність розгляду соціальної проблеми характеризує жанр статті у його особливому форматі і наявно демонструє
полярність цього жанрового різновиду по відношенню до попереднього.
Соціальна проблематика досліджується панорамно, тобто на широкому
тлі життєвих фактів, у контексті оцінок, думок, пропозицій, з використанням переважно методу дедукції (від загального до конкретного).
Коментар (від лат. commentārium – записки, тлумачення) являє
собою приклад тлумачної аналітики (містить пояснення, трактування
чого-небудь). Це аналіз, який складають роз’яснювальні або критичні зауваження з приводу яких-небудь подій, явищ. Тлумачність є найхарактерніша інтонаційно-стилістична риса цього аналітичного жанру, який
демонструє таким чином думку, позицію, погляд коментатора, а також
формує це унікальне журналістське амплуа. Соціальна проблематика досліджується у вузькому ракурсі викладу думок експерта або колумніста з
приводу заявленої теми.
Жанр огляд представляє порівняльну аналітику. Здійснення
порівняльного аналізу низки однорідних явищ дає можливість оцінити предмет публіцистичного розгляду не сам по собі, а в його взаємозв’зках, аналогах, подібних проявах. Саме у цьому полягає перевага
жанру – оглядач оперує не окремим фактом, не окремою подією, а певним спектром споріднених фактів, подій, ситуацій, явищ. Порівняльність
(тобто ґрунтується на порівнянні, на встановленні співвідношень між досліджуваними предметами, явищами і т. ін.) є основною жанротворчою
характеристикою огляду як жанру аналітики. Пізнання життєвих явищ
шляхом порівняння, використання методу аналогії (д.-гр. ἀναλογία – подібність, схожість, відповідність, співмірність) – досить продуктивний і широко вживаний у мас-медіа вид соціальної аналітики.
Рецензія (лат. recensio – розгляд, обстеження, оцінка) презентована в рамках нашої концепції як оціночно-мистецька аналітика. Оскільки
рецензія – єдиний тематично обмежений жанр (зосереджений виключ-
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но на оцінці творів мистецтва), специфіка його аналітичної сутності має
змістовну, а не структурну характеристику. Відповідно сформоване журналістське амплуа – рецензент – демонструє вузький тематичний сегмент спеціалізації журналіста-аналітика, який у своєму публіцистичному
дослідженні мистецьких творів може використовувати будь-які методи
аналізу задля оцінювання того чи іншого явища. Оціночність – домінуюча характеристика здійснюваного аналізу.
Відкритий лист – унікальний зразок епістолярної аналітики. Форма прямого звернення до конкретного адресата дає можливість епістолярно, використовуючи всі переваги стилю епістоли (д.-гр. ἐπιστολή – лист,
послання, доручення письмове або усне) розглянути соціальну проблему у суб’єктивному, особистісному, відверто експресивному ракурсі.
Епістолярність (тобто стиль прямого звернення, листування) дає можливість дослідити соціальну проблематику, поєднуючи стильові переваги особистого листування з публічним дискурсом, апелювання і до названого адресата, і до широкої громадськості одночасно.
Отже, описана авторська концепція розгляду групи аналітичних
жанрів журналістики як спектру конкретно визначених видів аналітики створює певну теоретико-методичну платформу, яка певним чином
структурує найскладніший жанровий сегмент і, як показує досвід, полегшує теоретичне і практичне опанування жанрової специфіки медіатекстів.
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ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Беручи до уваги, що природна мова виявляє себе як соціальний
фактор, який реалізується в соціальному секторі спілкування і потребує
до себе уваги в інформаційному аспекті, мовну інформацію доцільно
розглядати як один з різновидів соціальної інформації, тобто такої, яка є
необхідною членам суспільства для спілкування.
Усвідомлюючи важливість дослідження такого феномену, як інформація, багато різних лінгвістів намагалися аналізувати мовну інформаціюх позицій типологізації її різновидів.
Метою нашої статті є узагальнення різноаспектних поглядів дослідників мовної інформації задля збагачення уявлень про фундаментальні засади інформаційної лінгвістики як спеціфічного напряму лінгвістики когнітивної.
У лінгвістичній літературі залежно від аспектів аналізу інформації
спостерігаються різні спроби класифікувати мовну інформацію відповідно до таких критеріїв: роль інформації: основна і допоміжна1; характер
виявлення (експліцитна та імпліцитна)2; розмежування інтелектуального
і сенсорного: сенсорна та концептуальна3, а також смислова і емоційна4;
фактор мовця: предметна і модальна, раціональна та емоційна5; а також
денотативна і конотативна6; фактор новизни: стара і нова7; відношення
до мови або до позамовної дійсності: внутрішньомовна і позамовна8; чисто мовна (словникова і граматична) й енциклопедична9; лінгвістична та
екстралінгвальна інформація10.
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Довкілля. К. : 2006. 716 с.
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Селіванова О. О., розрізняючи лінгвістичну (представлену знаннями
про мовну систему, її організацію, закономірності функціонування в мовленні, мовленнєві жанри, будову текстів тощо) та екстралінгвальну (організовану та скоординовану у свідомості людини сукупність знань й уявлень про довкілля, дійсність, її явища, ознаки та факти, яка не може бути
розглянута як частина граматики чи словника мови), пропонує розмежовувати за критерієм вербалізованості екстралінгвальну (вербалізовану)
й екстралінгвістичну (невербалізовану) інформацію10. У екстралінгвальній інформації як лінгвістичному типі інформації виокремлюються такі
основні різновиди інформації, що ґрунтуються на розрізненні понять
інтелектуального і сенсорного ще у філософії Гегеля11: смислова (денотативна, семантична), що відображає знання про дійсність і внутрішній
рефлексивний досвід, та емоційно-експресивна (стилістична, конотативна), яка передає емоції, почуття.
Отже, інформаційний обмін, за О. О. Селівановою, “передбачає передачу різних типів інформації: денотативного, конотативного, прагматичного, естетичного і т. ін. – і спонукає до певної ”відповідної” дії”10. Такий
підхід узгоджується з баченням спілкування психологами як особливого
акту взаємодії, у якому виділяється три компоненти: пізнавальний, емоційний і поведінковий10.
Крім цих основних різновидів екстралінгвальної інформації виділяються ще й такі: соціолокальна (соціогеографічна), що вказує на
особливості сфер спілкування, соціального, професійного, гендерного і
т. ін. середовища, на відбір, дозвіл заборону вживання певних слів, зворотів, прийомів тощо; хронологічна (часова, діахронічна) у вигляді знань
про зв’язок мовних одиниць з історією й розвитком суспільства, держави; фонова, що містить знання про національну самобутність, матеріальну й духовну культуру етносу; диференційна, яка опосередковує зв’язок
екстралінгвальної інформації з лінгвістичною, указуючи на особу суб’єкта, кількість, час, співвідношення з реальністю10.
Залежно від об’єкта лінгвістичного аналізу або аспекту його дослідження спостерігається диференціація більш спеціалізованих типів
інформації. Так, у теорії тексту виділяється так звана текстова інформація,
яка поділяється на три типи, що розрізняються за своїм прагматичним
призначенням: змістово-фактуальну (повідомлення про факти, події, процеси, явища у текстовому, змодельованому авторською свідомістю світі),
змістово-підтекстову (результат лінгвопсихологічного опрацювання різних структур знань автора й читача) й змістово-концептуальну (результат когнітивної переробки та синтетичної конденсації цілісного змісту на
підставі авторського задуму чи інтерпретаційного фільтру читача) інформацію10–12.
М. Я. Блох, досліджуючи інформаційний комплекс, що визначається у запропонованій ним елементарній одиниці тексту – “диктемі”, виділяє такі рубрики інформації: комунікативно-настановча (визначає тип
мовленнєво-діяльнісного співробітництва слухача залежно від комуніка10
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. Полтава :
Довкілля. К. : 2006. 716 с.
11
Философский энциклопедический словарь. М. : 1983. 839 с.
12
Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. М. : Радио и связь.
1997. 528 с.
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тивної мети мовця); фактуальна загального типу (відображає диктемну
ситуацію у межах фактів і їх відношень); фактуальна спеціального типу,
що передає різного роду реалії – етнічні, соціально-культурні, термінологічні; інтелективна, що відображає рух пізнавальної й оцінної думки мовця; емотивна, пов’язана з безпосереднім вираженням почуттів;
структурна, що відображає стройові особливості текста; реєстрова, що
відображає різницю між нейтральним, книжним і розмовним мовленням; соціо-стильова, що відображає функціональний стиль тексту; діалектно-ознакова; імпресивна; естетична13.
Виділення естетичної інформації визнають В. А. Звегінцев, А. Моль,
Ю. С. Степанов, І. Філіп’єв, З. В. Партико та ін. В. А. Звегінцев естетичну інформацію пов’язував зі стилістичними значеннями, для якої “спільною
основою є “шкала” почуттів, які здатна відчувати людина”14.
Дослідник проблем редагування З. В. Партико виділяє типи інформації, релевантні при редагуванні текста: номінативна інформація (передає за допомогою номенів відображені образи фрагментів світу, а також
еталонні образи); сентенційна інформація, що складається з чотирьох
підвидів: об’єктна (інформація про кількість змінних, які включені до
складу сентенції); кванторна (інформація про кількість кванторів у сентенції); градуальна (інформація про кількість значень у кожному кванторі сентенції); інтегральна (інформація про сумарну кількість номенів у
сентенції); сюжетна інформація, кількість якої, на думку З. В. Партико, залежить від довжини повідомлення; контекстна інформація, яка залежить
від появи нових номенів, нової інформації, що “пульсує” квантами, (порціями різної величини) під час сприйняття реципієнтом повідомлення;
реципієнтська інформація (інформація, що сприймається реципієнтом;
суспільна інформація (абсолютно нова інформація)15.
У слові З. В. Партико визнає наявність різних типів інформації: семантичної, граматичної, стилістичної, емоційної, ідеографічної тощо15.
”Крім семантичної, – зазначав З. В. Партико, – повідомлення містить ще й
емоційну та естетичну інформацію”15.
Кожному з названих типів інформації дослідником пропонуються норми редагування її кількості та новизни36. Так, наприклад, норми
для сентенційної інформації З. В. Партико формулює так: “Чим нижчий
кваліфікаційний рівень реципієнтів, тим меншою повинна бути кількість
об’єктної, кванторної, градуальної та інтегральної інформації в кожній
сентенції повідомлення, і навпаки. Чим нижчий ступінь підготовленості
реципієнтів, тим менше повинно бути в реченнях однорідних підметів і
додатків, вставних слів, різних дат, географічних назв та коротшими повинні бути самі речення”15.
Р. Г. Піотровський, досліджуючи інформаційні властивості мови в
цілому, а не певний її сегмент, розрізняв: прагматичну інформацію, що
характеризує цінність повідомлення з точки зору тієї мети, яку переслідує в певний момент приймач повідомлення, і з точки зору вибору того
рішення, яке є найкращим для досягнення цієї мети; семантичну інфор13
Блох М. Я. Диктема в уровневой структуре языка // Вопросы языкознания, 2000.
№ 4. С. 56–67.
14
Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика. М. : Просвещение,
1968. 336 с.
15
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. Л. : Афіша, 2001. 416 с.
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мацію, яка оцінює відношення, що виникають у ході семіозису, між тим,
що означує, і десигнатом знака; сигматичну інформацію, що характеризує відношення того, що означує, і денотата; афективну інформацію,
яка включає естетичний вплив і характеризує відношення того, що означує, і експресивно-оцінне і естетичне сприйняття знака, узагальнене
в його конотаті; синтаксичну інформацію, що є оцінкою приймачем тих
обмежень, які накладаються на комбінаторику і частоту використання
знаків16.
Визнання семантичної інформації характеризує дослідження
багатьох лінгвістів [Ю. Д. Апресян, В. А. Звегінцев, р. Г. Піотровський,
В. І. Богодист, З. В. Партико та ін.]. Так, В. А. Звегінцев називає семантичною інформацією лінгвістичну інформацію, яка спирається на логіку14.
Ю. Д. Апресян вважав, що “семантична інформація може бути витлумачена як особливість семантики слова, або ж як особливість її синтактики”9. За даними психологічних досліджень, семантична інформація зберігається в довготривалій пам’яті у формі вербального матеріала17. У цьому
вбачається суспільна значущість знакових систем. Саму ж семантичну інформацію вважають метою створення і сприйняття знаків.
Польський дослідник Маріан Мазур у межах якісної теорії інформації, що спирається на важливість інформації, цінність, естетичне наповнення, виділяв цілий ряд типів інформації: асоціаційна, зворотна,
операційна, описова, рівнозначна, тотожна, результуюча, корисна, паразитна, надлишкова, вихідна, тривіальна/нетривіальна тощо18.
Увага дослідників до проблем когнітивної лінгвістики зумовила
появу терміна “концептуальна інформація”19, який перебуває у певних
співвідношеннях і з поняттям «енциклопедична інформація», і з поняттям „семантична інформація”: енциклопедична і семантична інформація – поняття більш широкі, ніж інформація концептуальна, адже вони
охоплюють велику кількість складників, які взаємодіють між собою і
співвідносяться з концептуальною інформацією як рід і вид.
Узагальнену класифікацію лінгвістичної інформації запропонував
відомий український лінгвіст А. О. Білецький. Так, за критерієм «джерело
створення» він виділяв антропогенну і фізіогенну, за формою – кодовану
(системну) і некодовану (одиничну) інформацію, за зв’язком з ситуацією –
ситуаційну та екстраситуаційну, за способом оформлення – мовну (вербальну) і немовну (екстравербальну; за сферою призначення – побутову
(узуальну) і спеціальну; за характером змістового навантаження – логічну та естетичну)20. Спираючись на ці критерії А. О. Білецького, Є. А. Карпіловська визначає мовну інформацію як “антропогенні (=створені людиною) кодовані (=закріплені у спеціальній формі) екстраситуаційні
9
Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М. : Наука, 1974. 367 с.
14
Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика. М. : Просвещение,
1968. 336 с.
16
Пиотровский Р. Г. Информационные измерения языка. Л. : Наука, 1968. 116 с.
17
Клацки Р. Память человека (структуры и процессы). М. : 1978. 319 с.
18
Мазур М. Качественная теория информации. М. : Мир, 1974. 239 с.
19
Токарев Г. В. Концепт как объект лингвокультурологии: (на материале репрезентации концепта “Труд” в русском языке) / Волгоградский гос. пед. ун-т. Волгоград : Перемена, 2003. 232 с.
20
Белецкий А. А. Семиотический аспект языковой системы // Структурная и математическая лингвистика. К., 1979. Вып. 7. С. 11–18.
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(=незалежні від конкретної ситуації спілкування) вербальні (=представлені у мовній або словесній формі) повідомлення про об’єкти та явища
дійсності, яким властиві також логічний, естетичний, спеціальний та експресивний компоненти”21.
Отже, поділяючи слідом за О. О. Селівановою мовну інформацію
за критерієм вербалізованості на екстралінгвальну (вербалізовану) і
екстралінгвістичну (невербалізовану) інформацію, ми за критерієм значимості виділяємо дві групи її різновидів: основний (ядерний) тип інформації, додаткові та аспектні (периферійні). Основним типом інформації є
концептуальна (денотативна, предметно-понятійна, змістова) інформація. Цей тип інформації виявляється у мовних одиницях усіх рівнів мови
у межах будь-якого функціонального стилю мови.
Додатковим типом інформації є інформація експресивна (психологічна, сенсорна). Додатковий характер цьому типу інформації надає її
необов’язковість (факультативність) для окремих стилів мовлення. Крім
цього, не усі мовні носії інформації передають, на відміну від концептуальної, експресивну інформацію.
Аспектними типами інформації є ті специфічні різновиди інформації, які можна виділити в кожному окремому підсекторі, на які поділяється мовний сектор соціальної інформації залежно від аспекту (напряму,
підходу) аналізу мови (текстологія, редагування тощо).
Усі названі типи мовної інформації мають значення для забезпечення інформаційних властивостей певної мовної одиниці, але все ж
домінантним типом є концептуальна інформація. Її виявленню можуть
служити і окремі засоби представлення як експресивної (психологічної), так і аспектних типів інформації (морфологічної, синтаксичної тощо).
Отже, один тип інформації може лежати в основі формування іншого
типу інформації. Так, наприклад, граматична інформація може розглядатися як один з засобів формування інформації концептуальної. Наприклад: Шотландське Глазго (місто) – це великий порт. Корабель зайшов у
нічний Глазго (порт).
Кожен тип інформації може мати певні підтипи, або складники.
Так, концептуальна інформація може мати такі підтипи, як логічна, ідеологічна (політична), модальна тощо.
Так, наприклад, модальна інформація спирається на одну з провідних комунікативних категорій синтаксису – модальність, під якою найчастіше розуміють “різні явища, що об’єднуються тією ознакою, що всі
вони так чи інакше – граматично, лексично, інтонаційно – виражають
ставлення мовця до повідомлюваного чи повідомлюваного до дійсності”22. Вона співвідноситься з такими модальними значеннями: об’єктивно-модальні, суб’єктивно-модальні, лексичні значення, а також значення, що належать до сфери ствердження/заперечення і питання22.
Модальна інформація, що лежить в основі названих модальних значень,
у той же час виступає як одна зі складників концептуальної інформації.
Різні типи інформації, які виявляються у будь-якій мовній одиниці,
не можуть перебувати у відношеннях альтернації: виявляючись у різній
мірі залежно від різних контекстів, у процесі комунікації (при формуванКарпіловська Є. А. Вступ до прикладної лінгвістики: Комп’ютерна лінгвістика:
Підручник. Донецьк : ТОВ. “Юго-Восток, Лтд”, 2006. 188 с.
22
Русская грамматика. М. : Изд-во «Наука», 1982. Т.2. 709 с.
21
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ні інформативності) вони взаємодоповнюють один одного (вступаючи у
відношення комплементарності).
Необхідність врахування у процесі комунікації єдності вербального та невербального факторів свідчать про те, що всі ці засоби можуть
бути задіяними при переданні зазначених вище типів інформації.
Отже, названі типи мовної інформації виявляються не лише у вербальних засобах передачі інформації (експліцитних формах), а й у імпліцитних засобах (див., наприклад, про структурно-семантичні властивості
еліптизованого компонента висловлення в дисертації23). Крім цього,
носіями інформації певних типів (з числа названих) можуть служити і позавербальні засоби: просодичні (наголос, темп, тембр, ритм, тон, мелодика, гучність, паузація), кінетичні (жести, міміка, пантоміміка), проксемічні
(локалізація спілкування, особливості розташування комунікантів, сторонніх осіб, предметів та явищ природи у процесі комунікації, переміщення їх у просторі тощо), такесичні (потискування рук, дотики інші
тактильні форми спілкування). Одним з найважливіших засобів, що впливають на актуалізацію певних типів інформації, є конситуація. Конкретна
комунікативна ситуація є варіантом соціальної ситуації, яка має свої параметри: соціальний час (обговорення поточних чи минулих/майбутніх
подій), соціальний простір (місце, де відбувається комунікація – місто/
село; Україна/закордонні країни, наявність/відсутність об’єкта обговорення тощо), соціальні ролі комуніканта і комуніката, які характеризуються
певним соціальним статусом, статтю, віком, професійною приналежністю, певним рівнем розвитку (статус знань співрозмовників, їх аперцептивна база), психологічними особливостями, певним психофізіологічним станом під час комунікативного акту тощо.
Особливе місце серед позамовних чинників займають такі, що
пов’язані з фактором адресата чи адресанта як мислячих суб’єктів,
наділених певними психологічними характеристиками і властивостями.
Такі чинники створюють блок психологічної інформації, частина якого
фіксується вербальними засобами, а інша частина з‘ясовується з невербальних компонентів, що супроводжують акт комунікації.
Вербалізована психологічна інформація мовного знака ґрунтується, насамперед, на психологічних явищах, які супроводжують мисленнєву діяльність людини у психолінгвістичних процесах породження та
сприйняття мови. До цих явищ, насамперед, слід віднести асоціативні
зв’язки мовного знака та експліцитні засоби виявлення експресії та емоційної сфери людини.
Невербалізована психологічна інформація є не чим іншим, як сегментом прагматичної інформації.
Прагматична інформація є найменш доступним складником інформативності знака (у порівнянні з синтактичним та семантичним різновидами інформації) для дослідження, формальної фісації і особливо формалізації. Вона ґрунтується на цілому комплексі чинників (характеристика
мовця, адресата, їх взаємодія в комунікації, ситуація спілкування тощо),
серед який одним з найбільш важливих є експресивний (психологічний).

Шульгина В. И. Структурно-семантические типы эллиптических конструкций
русской разговорной речи. Дис. канд. филол. наук. Специальность 10.02.01 – русский язык.
К, 1990. 252 с.
23
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У науковій літературі звертається увага на наявність опозиції “між
логіко-інформаційною структурою висловлення, з одного боку, і з ілокутивною силою і перлокутивним ефектом – з другої”24. Перше відноситься
до когнітивного аспекту, друге – до прагматичного аспекту сприйняття:
“Якщо семантика розглядає певні незмінні відносно конкретних ситуацій
використання “смислові інваріанти”, то мета прагматичного дослідження – аналіз і пояснення саме конкретних ситуацій використання. Можна сказати, що семантика має справу з ідеалізованим об’єктом, “теоретичним конструктом”, тоді як об’єкт прагматики – більш індивідуальний,
емпіричний.
Прагматичні теорії орієнтовані швидше не на прояснення відношень між мовою і реальністю (як семантичні), а на експлікацію знання
вже даного в імпліцитній здатності суб’єкта”25.
Зважаючи на те, що “семантична структура висловлення – це багаторівнева структура, компонентами якої є пресупозиції, а також експліцитний та імпліцитний зміст висловлення”24, слід розрізняти експліцитні
носії інформації і імпліцитні фрагменти змісту, за допомогою яких формується смисл. Якщо експліцитні форми є облігаторною (“задокументованою”) основою для формування смислу, а імпліцитні – лише факультативною його частиною, адже “імпліцитний зміст висловлення, як і зміст
думки, практично не має меж і нічим не обмежений”24, то актуальність
дослідження перших, що носять суто когнітивний характер, не викликає
жодних сумнівів.
Сприйняття імпліцитної інформації як одного зі складників смислу відіграє важливу роль у прагматичному сприйнятті мовної одиниці: “У імпліцитній формі ми можемо виразити не лише те, про що ми не
хочемо говорити прямо, але й те, – це більш важливо, – що взагалі не
може бути повно і точно виражено експліцитно. І все ж у кожного є деякі почуття і думки…, які, безперечно, можуть допомогти людям абсолютно
повно і точно інтерпретувати одержане повідомлення”24.
Дослідження прагматичного компонента є релевантним для аналізу мовних явищ у комунікативному аспекті. Відповідно, прагматична інформація є одним із типів аспектної інформації.
Роль позамовних чинників у спілкуванні визнавалася навіть представниками технічних наук: «Вивчення усього обсягу несмислової інформації є дуже важливим технічним завданням, оскільки можлива більш
повна передача її лініями зв’язку (радіо, телефон) часто вельми суттєва; у
деяких випадках навіть важливіше не втратити несмислову, ніж смислову інформацію (випадок вокальних передач)»26.
Залежність пріоритетності виявлення того чи іншого типу інформації від екстралінгвістичних особливостей функціонування мовної одиниці (найчастіше тексту) визнавалася багатьма дослідниками. Так, З. В. Партико, вирізняючи крім семантичної інформації повідомлення ще й такі

Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. Л. : Афіша, 2001. 416 с.
Фэ Хоанг. Семантика высказывания // Новое в зарубежной лингвистике: Вып 16.
Лингвистическая прагматика. Сб-к: Пер. с разн. языков. М. : Прогресс, 1985. С. 399–405.
25
Петров В. В. Философия, семантика, прагматика// Новое в зарубежной лингвистике: Вып 16. Лингвистическая прагматика. Сб-к: Пер. с разн. языков. М. : Прогресс, 1985.
С. 471–476.
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типи інформації, як емоційна та естетична, наголошував, що вони є важливими “не тільки для образних (художніх), а й для образно-понятійних
(публицистичних і понятійних повідомлень)”15.
Потапова Р. Г. відмічала залежність «ваги інформації як особливої
категорії тексту» від типу тексту (офіційні, художні, публіцистичні) та від
форм виявлення категорії інформативності (повідомлення, опис, роздум,
лист, резолюція, договір, стаття, замітка, довідка тощо)12, тобто жанрової
специфіки тексту.
Висновки
Проаналізовані у статті типи мовної інформації беруть участь у
формуванні чинника, важливого для реалізації мовою своєї інформаційної функції, – інформативності тексту.
Зацікавленість дослідників особливостями реалізації в мові інформації як загальнонаукового феномену, наявність різноаспектних підходів
до виявлення певних типів мовної інформації свідчить про нагальну необхідність виокремлення в межах когнітивної лінгвістики її специфічного
напряму – лінгвістики інформаційної. Зафіксовані нами типи мовної інформації необхідно розглядати як основу інформаційної лінвістики, розвиток якої набуває особливої актуальності у ході формування в Україні
інформаційного суспільства.
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РОЛЬ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ
На сьогодні, як в Україні так і у всьому світі, видавничий бізнес має
витримувати дуже жорстку конкуренцію з соціальними мережами, блогінгом, каналами, пошуковими системами, журнальною періодикою, художніми фільмами, електронними книжками та, загалом, тенденцією
зменшення читання книжок молодшим поколінням. Безумовно, для
ефективного функціонування видавничого бізнесу необхідно досліджувати конкурентів, працювати над маркетинговою стратегією, вивчати запити цільової аудиторії, аналізувати тенденції ринку.
Видавничий бізнес не є дуже рентабельним та інвестиційним,
адже від моменту виникнення ідеї створення книжки до моменту отримання перших прибутків з її продажів, минає декілька років. Тому у видавців, як правило, немає накопичених коштів для того, щоб під час економічних криз не втратити своїх позицій. Отже, надзвичайно актуальною
є роль рекламних комунікацій у видавничій індустрії, правильно вибудувана маркетингова стратегія, спілкування з аудиторією, нагадування про
себе за допомогою паблісіті тощо.
Диреторка видавництва Vivat Ю. Орлова зазначає, що видавці вже
відчувають падіння онлайн-продажів щонайменше на 30 %. І це незважаючи на значні знижки на весь асортимент, безкоштовну поштову доставку замовлень, за яку насправді платить сам продавець1.
На разі важливим завданням для розвитку видавничого бізнесу є
дослідження і вплив рекламних комунікацій на суспільство з метою просування товару, його популяризації, створення культури читання книжок,
стимулювання популярності електронних книжок. Адже український видавець не має такого великого асортименту електронних та аудіокнижок,
як американські та європейські бізнеси, за допомогою яких вони можуть
частково компенсувати втрати від продажів паперових видань.
Наукові розвідки у питанні функціонування реклами і специфіки
роботи видавничого бізнесу демонструють інтерес наукової спільноти до вивчення і досвіду просування і популяризації книжної продукції.
Цьому питанню свої наукові дослідження присвячують як вітчизняні, так
і зарубіжні науковці, зокрема М. Бутрин, Т. Булах, Т. Верба, О. Савельєва,
Н. Старих, В. Теремко, М. Тимошик, Д. Фомін, П. Форсайт, тощо. Проте,
незважаючи на достатньо стабільний інтерес науковців до класифікації видів реклами, періодизації розвитку рекламної комунікації в галузі
книговидання та книгорозповсюдження, ґрунтовного дослідження ролі
рекламної комунікації у сфері видавничого бізнесу під час кризи здійснено не було.
Орлова Ю. Коронавірус vs бізнес: чому саме зараз варто купувати книжки [Електронний ресурс] / Юлія Орлова. Режим доступу до ресурсу: https://mind.ua/
openmind/20209084-koronavirus-vs-biznes-chomu-same-zaraz-varto-kupuvati-knizhki.
1
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На думку дослідниці І. Копистинської, інформаційна політика видавництва є однією з основних складових книжкового маркетингу –
комплексної діяльності з виявлення і задоволення потреб потенційних
читачів. У сучасних українських видавництвах така діяльність поки що
недостатньо розвинута через певні історичні та соціально-економічні
причини2.
Видавництво, так само, як і будь-який інший бізнес, має формувати свою маркетингову мережу: талановиті автори, постачальники, поліграфічні підприємства, книжкові мережі, лідери думок тощо.
Дослідник О. Моцяк зазначає: «Якщо доцільно планувати й організувати рекламування книги заздалегідь, то, очевидно, засоби, які
сприятимуть просуванню книги на ринку, повинні закладатися у видання на етапах виникнення задуму книжки, текстотворення та редакційно-видавничого опрацювання3.
Відомий дослідник В. Теремко вважає, що види реклами завжди
залежать від етапів життєвого циклу видавничого бізнесу. Інформаційна
реклама покликана інформувати потенційну цільову аудиторію про нові
книжкові надходження, акцентувати увагу на відмінностях від продукції
конкурентів. Такий вид реклами характерний на етапі виходу на ринок
нового гравця.
На етапі зростання компанії доречною буде переконувальна реклама. Її мета полягає в акцентуванні уваги на унікальних характеристиках та перевагах видання для цільової аудиторії, підвищення її купівельної спроможності. Наступний етап – етап зрілості. Тут буде доречною
нагадувальна реклама, метою якої є стимулювати купівельну активність
аудиторії.
При наявності активної конкуренції доречно використовувати
порівняльну рекламу За допомогою якої можна наголосити на унікальності, превагах своїх видань.
І, безумовно, необхідно достатньо приділяти уваги іміджевій рекламі протягом усіх життєвих циклів видавничого бізнесу. Адже під час
кризових ситуацій дуже важливо мати лояльних покупців і хорошу репутацію, що, безумовно, пом’якшить негативні наслідки від будь-якої кризи4.
На думку дослідників, у видавничій справі реклама виконує особливу роль. Соціальна функція визначається залученням людини до
духовних цінностей, економічна – отриманням прибутку. Загалом, реклама книги, маючи певні особливості, працює за тими ж принципами,
що характерні для просування будь-якого іншого товару. Головні з них –
масовість та періодичність, спрямованість на конкретного потенційного покупця, лаконічність, виразність та незвичайність форми. У рекламі
обов’язково повинні міститися заголовок книги або певний лозунг, інформація про предмет, а також умови продажу тощо.

Рекламно-інформаційна політика видавництв у перше десятиліття незалежності України [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/User/
Downloads/141227-Текст%20статті-302462-1-10-20180828.pdf.
3
Моцяк О. М. Роль редактора й автора у «самопросуванні» наукової книги (підготовчий та редакційно-видавничий етапи) / О. М. Моцяк // Поліграфія і видавнича справа.
2008. № 1. С. 43–49.
4
Теремко В. Видавничий маркетинг / В. Теремко. Київ : «Академвидав», 2009. 271 с.
2
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Аналізуючи рекламні канали комунікації, можна дійти висновку,
що сьогодні реклама книг перемістилася з сторінок журнальної і газетної періодики в Інтернет та на зовнішню рекламу. Очевидно, що будь-яке
просування книжної продукції має орієнтуватися на конкретно окреслену цільову аудиторію. Адже дитяча література буде потребувати зовсім
інших каналів і засобів рекламної комунікації аніж книжки детективного
жанру.
Наприкінці 90-х років ХХ століття основним джерелом отримання
інформації про книги та їх рекламування була періодична преса. Згідно
з результатами опитування центру рейтингових досліджень «Еліт-Профі»,
у досліджуваний період майже половина потенційних покупців стежила за рекламою книг у друкованих періодичних виданнях, 25 % читачів
дізнавалися про новинки у книгарнях, 12,5 % – через Інтернет, 5,3 % – з реклами по радіо і телебаченню, усною інформацією користувалися 11 % і
бібліотечною – 1,5 %5.
Дослідниця Ю. Мельник вказує, що «серед інструментів маркетингових комунікацій на ринку книжкової продукції слід особливо відзначити такі: реклама, стимулювання збуту, PR, прямий маркетинг, персональний продаж, мерчандайзинг»6.
На сьогодні з’явилися безліч як сучасних каналів рекламування,
так і способів просування товару. Адже тенденція використання креативних технологій при створенні реклами сучасними брендами тільки посилюється. Ринок заповнений конкурентами, читач знаходиться в перенасиченому інформаційному просторі й звернути його увагу на рекламну
інформацію досить непросто.
На думку Т. Верби, для рекламування і просування книжної продукції існує ціла низка ефективних каналів комунікації:
- фірмові сторінки в соціальних мережах;
- партнерські проекти;
- електронна розсилка;
- розповсюдження друкованої продукції (каталоги, плакати, закладки, візитівки тощо);
- лідери думок;
- Mind Maps для книжок;
- співпраця з блогерами;
- буктруйлери;
- реклама в книгах;
- фірмовий сайт видавництва;
- співпраця з редакторами і журналістами засобів масової інформації;
- професійні виставки;
- банерна реклама;
- організація презентацій і автограф-сесій;
- рекламно-спонсорська підтримка7.

5
Український best. Книжка року’2001 / Упоряд. К. Родик, Д. Стус. К. : Абрис; Книжник-review, 2002. 192 с.
6
Мельник Ю. М. Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи / Юлія
Мельник, Олена Драчук. // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2010. № 1. С. 96–101.
7
Верба Т. Издательский бизнес. Днепр : Баланс Бизнес Букс, 2015. 208 с.
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Не можна не відзначити важливість роботи над оформленням видання, адже багато науковців і практиків доходять висновку, що саме
оформлення книжки може слугувати рекламою і викликати бажання у
читача не тільки придбати товар, а й рекомендувати друзям, або зробити
пост у соціальних мережах, що безумовно буде сприяти не тільки продажам конкретної книжки, а й рекламою видавництва в цілому.
На думку дослідниці Т. Булах у підготовці видання до друку, якщо
аналізувати його в контексті налагодження рекламної комунікативної
взаємодії, не може бути другорядних процесів: добір кольорів, розмір
шрифту, інтерліньяж тощо мають гармонічно поєднуватися, оскільки
здатні відіграти визначальну роль у процесі прийняття рішення щодо
придбання книги, адже попри все книга являє собою нерозривну єдність матеріального та духовного8.
Розробка рекламних слоганів, які популяризують читання теж виконують важливу функцію – створюють попит на книжки, формують традицію читання, популяризують важливість книжки в житті людини.
Наприклад слоган «Читай. Будь цікавим» з індивідуального підбору книг «Pulpbooks». Основна мета слогану і рекламної кампанії в цілому – показати, що усі віддають перевагу спілкуванню з розумними, ерудованими людьми.
Мережа книгарень «Steimatzky» в Ізраїлі створила рекламну кампанію з використанням слогану: «Книга – найкращий друг». Головна суть
реклами полягає у тому, що персонажі з книг – чудова компанія і справжні друзі, які завжди будуть поруч.
Креативним прикладом популяризації аудіокниги є рекламна робота відомого британського видавництва «Penguin Random House» (розробник – дизайнер Talha Nazim). На постерах зображені відомі письменники, але у вигляді навушників. Так, ніби самі автори начитують свої
твори на вухо читачу.
Для того, щоб обрати найбільш ефективний спосіб рекламної комунікації, необхідно розробити рекламну стратегію видавництва, адже
на різному етапі життєдіяльності компанії, націленості на конкретну цільову аудиторію, отримання очікуваного результату необхідно мати чітке
планування.
Рекламна стратегія видавництва – цілеспрямовані, взаємоузгоджені зусилля щодо визначення цілей, напрямів рекламної кампанії на
певному етапі функціонування видавництва, вибору видів реклами,
створення повідомлень, інтенсивності їх поширення4.
Безумовно, задля просування видавничого бізнесу необхідна й
державна підтримка. Адже популяризація читання неабияк впливає на
попит аудиторії. В Україні нині відсутня державна програма популяризації читання (тоді як відповідні програми у країнах ЄС давно приносять
позитивні результати). Потреба в такій програмі зумовлена вже тим, що в
організації дозвілля в Україні читання відіграє дедалі меншу роль, поступаючись перегляду кінопродукції та телевізійних програм, спілкуванню у
соціальних мережах тощо. Тенденція до занепаду культури читання має
Теремко В. Видавничий маркетинг / В. Теремко. Київ : «Академвидав», 2009. 271 с.
Булах Т. Специфіка рекламної комунікації у видавничій сфері [Електронний ресурс] / Тетяна Булах. Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/User/Downloads/104753Текст%20статті-222106-1-10-20170620.pdf.
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загальносвітовий характер, але ситуація в Україні виглядає чи не найгірше9. Безумовно, це не може не впливати на продажі, а, отже, й на ефективність книжкового бізнесу.
Менше половини українців (43 %) станом на 2017 рік, прочитали
хоча б одну книгу, 51 % – взагалі не прочитали жодної. Такі результати опитування, проведеного компанією Research & Branding Group. Ці цифри
дають зрозуміти, що ситуація в Україні з книжковим бізнесом не зможе
істотно і швидко зрушити з місця, адже необхідно проводити роботу над
популяризацією читання книжок серед населення, що потребує розробки стратегії, фінансових витрат, державної підтримки, соціальної реклами.
Незважаючи на труднощі в розвитку книжкового бізнесу в Україні,
можемо констатувати той факт, що за останні 10 років на ринку з’являються нові гравці, покращується якість і асортимент товару, більш якісною і
креативною стає рекламна і піар-комунікація з аудиторією.
Серед безлічі можливостей для видавців, книжкових ярмарків
та конференцій досі не вирішеним залишається питання проведення
повноцінного аналізу книжкового ринку. А саме якісна статистика дає
можливість проаналізувати зроблене та розвиватися у правильному напрямку, направляти свою рекламну активність, досліджувати потреби аудиторії, вивчати тенденції світового ринку.
Лідером за кількістю виданих назв у 2018 році, як і минулих років,
став «Клуб сімейного дозвілля». Видавництво прозвітувало про 876 назв
книжок (для порівняння, 2017 була 1 тис. 52 назви). На другому місці залишилося видавництво «Ранок» із 702 назвами (2017 року їх було 602). Якщо
враховувати лише комерційний сегмент, наступними йдуть видавництва
«КМ-Букс», «Фоліо» та «Віват».
Хоч і не увійшли до першої десятки, проте демонструють активність на ринку дитяче видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Наш формат», що спеціалізується на нон-фікшн сегменті та «Рідна мова», що видає
художню та комікс-літературу – судячи з накладів, ці видавництва також
користуються великою популярністю серед читачів і подекуди можуть
конкурувати з гігантами ринку.
На думку Українського інституту книги малі та середні видавництва активно працюють над створенням власних ніш, дехто вдається до
створення «мікрохолдингів», поєднуючи видавництво, власну книгарню
та івент-простори, відтак працюючи над створенням спільнот. Політика
більшості видавництв стала помітно вирізнятися стратегією посилення
бренду видавництва та активнішою роботою із аудиторією10.
Книжкова палата України визначила топ 30 видавництв і видавничих організацій, які видали найбільше назв книг і брошур у 2020 році
(станом на 1 січня 2021 року). Видавництво «Фоліо» видало 365 найменувань книг та брошур, «Ранок» – 351, а «Книжковий клуб «Клуб сімейного
дозвілля» – 350.

Актуальні проблеми ринку книжкової продукції в Україні в контексті завдань гуманітарної політики [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/
doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/aktualni-problemi-rinku-knizhkovoi-produkcii-v-ukraini-v.
10
Експерnи оцінили обсяг українського книжкового ринку [Електронний ресурс].
Режим доступу до ресурсу: https://chytomo.com/instytut-knyhy-opryliudnyv-informatsiiushchodo-obsiahiv-knyzhkovoho-rynku/.
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До списку також увійшли видавництва «Навчальна книга – Богдан»,
«Видавничий будинок «Інтелект України», «Видавничий дім «Пегас», «Видавництво Старого Лева», «Твори», «Кристал бук», «Видавництво «Ліра К»,
«Видавнича група «КМ-Букс», «Віват», «Видавничий дім «Гельветика», «Видавництво «Право», «Науково-виробниче підприємство «Росток А.В.Т.»,
«Видавництво «Генеза», «Навчальна література», «Видавництво «Астропринт», «Видавнича група «Основа», «Побутелектротехніка», «Рідна мова»,
«Ліра ДТД», «Літера ЛТД», «НФ», «Ліга прес», «Олді-плюс», «Видавництво
«Сполом», «Часопис «Дух літера», «Видавничий дім «Освіта», «Український
освітянський видавничий центр «Оріон». Гранти інституційної підтримки
для видавців від Українського інституту книги посприяли випуску 2,5 млн
примірників книжок11.
Особливість рекламної комунікації в видавничому бізнесі зумовлені одночасно належністю книги до продуктів інформаційного та матеріального виробництва. Це зумовлює необхідність рекламування
книги як матеріального носія та як продукту інформаційної творчості незалежно від носія, на якому він розповсюджується.
Погоджуємося з дослідницею Т. Булах, яка зазначає, що «Інтернет-технології в рекламній царині суттєво збільшують можливості рекламного впливу на споживача завдяки долученню його до процесу
взаємодії з рекламою, що й зумовило розвиток нативної, вірусної реклами, реклами в соціальних мережах, месенджерах, блогах, зокрема поширення буктрейлерів, електронного мерчандайзингу як складової рекламно-комунікативної системи книжкової галузі»12.
Отже, рекламна комунікація має ключовий вплив на розвиток видавничого бізнесу. Адже правильно вибудовуючи комунікацію з цільовою аудиторією, дотримуючись розробленої маркетингової стратегії, працюючи
над піаром та репутацією бренду, популяризуючи читання на національному рівні, використовуючи сучасні канали для спілкування з аудиторією
можна підвищити ефективність видавничої справи та отримувати конкурентні переваги не тільки на національному, а й на міжнародному ринках.
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА:
ВЗАЄМОДІЯ І ВЗАЄМОВПЛИВ
У статті проаналізовано проблему взаємовпливів політичної реклами і політичної культури. Політична культура розглядається як соціальний інститут реалізації політичних знань, ціннісних орієнтацій,
образів поведінки соціально-політичних суб’єктів. Політична культури
пов’язана із політичною формою організації суспільства (монархічна,
диктаторська або демократично-республіканська). Політична культура
визначається за критерієм відкритості до «чужих» відкрита або замкнена
політична культура. Політична культура залежить від ідеологічної ознаки (соціалістична, соціал-демократична, ліберальна, консервативна). Також політична культура детермінується за національно-територіальною
ознакою: європейська, азійська, африканська, тощо. Політична культура
залежить від специфіки контактів між людьми: конфронтаційна, консенсусна, політична культура довіри, компромісу. Політична реклама може
бути спрямована на іміджеві рекламні процеси, стимулювати виборців
до вибору.
Актуальність теми статті обумовлена особливостями взаємодії
в інформаційному суспільстві політичної культури і політичної реклами. Президентська виборча кампанія 2020 року в США наочно показала специфіку використання соціальних мереж з метою мобілізації прихильників провідних кандидатів на посаду президента. Інформаційні
війни розпочалися ще у травні 2020 р. на фоні протестів проти вбивства
поліцейським чорношкірого. Демократи та республіканці активно використовували політичну рекламу і контрпропаганду, використовуючи усі
можливості віртуального світу. У підсумку гострота передвиборчої боротьби поставила під загрозу виживання політичної культури класичної
американської демократії. Цю традицію виклав президент А. Лінкольн,
який визначив цю систему як владу з народу, владу народу і владу для
народу1.
Однак глибина політичних культурних протиріч між лібералами і
консерваторами популістами спричинила помітний розкол між різними
соціальними прошарками американського суспільства. Після виборів
відкритим є питання, чи здатна американська політична культура подолати цей розкол та сприяти консолідації суспільства заради вирішення
ключових завдань подальшого розвитку. Аналогічні проблеми існують у
політичних культурах європейських, азійських, африканських, латиноамериканських країн.
Метою статті є осмислення теоретичних проблем взаємодії і взаємовпливу політичної реклами і політичної культури у інформаційному
суспільстві.
1
Баталов Э. А. Политическая культура современного американского общества /
Баталов Э. А. М. : Весь мир, 1990. 400 с.

305

Огляд публікацій. Соціальний феномен політики визначається
специфічністю групових інтересів, які формуються навколо конкурентного перерозподілу нерівного доступу до різних ресурсів, що обумовлює потребу публічного регулювання цих інтересів у сфері політики. При
цьому політика розглядається як організація публічної діяльності з метою досягнення певних соціальних цілей9. Політика як соціальний інститут покликана регулювати публічними методами соціальну взаємодію в
інтересах конкретних соціальних груп. Інститут політики оперує організаційними, економічними, правовими, символічними, культурними, інформаційними та психологічними ресурсами.
Іспанський філософ Х. Ортега-і-Гасет у праці «Бунт мас» поставив
питання нової ролі, яку за доби політичного модерну відіграють великі
соціальні маси в процесі організації влади. Доба панування мас, на думку
іспанського філософа, є однією з передумов формування соціальної бази
підтримки авторитарної влади, яка начебто намагається захищати бунтуючи маси від самих себе шляхом більш жорсткого соціального контролю7.
Німецький соціальний філософ Еліас Канетті у праці «Маса і влада»
детально розглянув історичні аспекти типологізації мас, соціально-психологічних механізмів їхньої самоорганізації, впливу мас на природу та
ієрархію влади, методи її функціонування, панування та перевтілення5.
Ефективність політичної реклами залежить від адекватного обрання цільових аудиторій, на які вона спрямована.
Політична реклама тісно пов’язана із журналістською діяльністю.
Підручники з журналістики вчать, що інформація є систематизованими
фактами, комунікація є поширенням інформації, її трансляція споживачам інформації4, 5, 12. Фактично не існує політичної реклами, відокремленої
від політичної стратегії і тактики, які визначаються політичною культурою.
Поняття «політична культура» в 1956 р. у праці «Порівнювальні
політичні системи» ввів американський політолог Г. Алмонд. Суттєвий внесок у дослідження політичної культури зробили П. Бурдьє, М. Дюверже,
М. Крозьє2. Вони розуміли під політичною культурою реалізацію політичних знань, ціннісних орієнтацій, образів поведінки соціально-політичних
суб’єктів. Можна вести мову про політичну культуру особистості15, 19.
Існують різні критерії типологізації політичної культури. Перший
тип політичної культури пов’язаний із певною політичною орієнтацією
суспільства (монархічна, диктаторська або демократично-республіканська). Другий тип політичної культури визначається за критерієм соціального процесу: відкрита або замкнена політична культура. Третій
тип політичної культури виділяється за ідеологічною ознакою (соціалістична, соціал-демократична, ліберальна, консервативна). Четвертий
тип політичної культури детермінується за національно-територіальною
Бурдье П. Социология политики / Бурдье П. М. : Экслибрис, 1993. 320 с.
Канетті Е. Маса і влада / Канетті Е. К. : Основи, 2001. 420 с.
7
Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас / Х. Ортега-і-Гасет. С. 15–139. Вибрані твори. К. : Основи,
1994. 424 с.
9
Політична культура та парламентаризм в Україні. Сучасний стан та основні проблеми. К. : Парламентське видавництво, 2017. 350 с.
12
Тендит К. Н. История журналистики / Тендит К. Н. М. : Российский гуманитарный
университет, 2012. 300 с.
15
Hobsbawn E., Ranger T. The Invention of Tradition / Е. Hobsbawn, Т. Ranger. Cambridge
University Press. 1983. 300 р.
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ознакою: європейська, азійська, африканська, тощо. П’ятий тип визначається характером контактів між людьми: конфронтаційна, консенсусна,
політична культура довіри, компромісу, надії16.
Політична культура і масові медіа впливають на якість політичної влади та колективну ідентичність17. Формат політичної реклами є
своєрідним маркером стану і тенденцій розвитку політичної культури.
Прояви політичної культури і політичної реклами втілюються у інформаційному просторі.
Інформаційні війни в кібернетичному просторі покликані змінювати уявлення людей шляхом деструктивного впливу на їхні цінності, світосприйняття та наміри3. Політичний консалтинг розглядається як платні
консультації з політичних питань. Головним інструментом стає політичне маніпулювання як засіб боротьби за владу6. Наприклад, перед виборами 1979 р. до палати громад, які принесли перемогу Консервативній
партії Великої Британії, рекламна компанія «Saatchi&Saatchi» придумала
плакат, який увійшов в історію політичної пропаганди. На фоні великої
черги безробітних за соціальною допомогою складались літери «робоча
сила не працює, Лейбористська партія не вирішує проблеми»16. Будь-яка
«картина» політичного процесу є суб’єктивною, особливо це стосується
виборів. Різні політичні культури еліт і населення формують діаметральні уявлення про демократію10. Зрештою той, хто вибори програє, завжди
винить будь-кого, окрім власних помилок.
Виклад основного матеріалу. У ХХ столітті масові комунікації наполегливо працювали на максимальне поширення інформації. Внаслідок
цього сталося перевиробництво інформації. Існують різні види політичної реклами. Друкована політична реклама є найбільш традиційним видом. У ХХІ столітті популярними стають різні форми політичної реклами
через інтернет, зокрема, соціальні мережі.
Політична реклама покликана вирішувати різні цілі. Зокрема,
політична реклама працює на процеси формування іміджеві політичного діяча, політичної партії, або політичної кампанії. Може йти мова про
стимулюючу рекламу, яка спрямована на мотивування політичних суб’єктів до прийняття певних рішень. Помітним є вплив політичної культури
на превентивну політичну рекламу. Вона спрямована на зондування
суспільних настроїв та готовність або неготовність громадської думки
прийняти певну ідею, певний політичний курс, або політичного діяча. Як
правило, політична реклама працює на емоції, а не на раціональні зусилля виборців. Найбільш ефективною є політична реклама як м’яка сила.
На початку ХХІ століття домінуючою тенденцію стало обмеження інформаційних потоків у відповідності до найбільш цікавих інформаційних трендів для користувача інформацією. У багатьох соціальних
Дубов Д. В. Політико-комунікативна безпека України у європейському інтеграційному контексті / Дубов Д. В. К. : Автореферат дисертації кандидата політичних наук, 2007. 20 с.
6
Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг/ Д. В. Ольшанский,
В. Ф. Пеньков. Спб. : Питер, 2005. 280 с.
10
Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і силовій війні. К. :
Векслер, 2016. 312 с.
16
Kertzer D. Ritual, Polities and Power / Kertzer D. Ritual. New Haven Yale University
Press, 1988. 400 р.
17
Schlesinger P. Media, State and Nation: Political Violence and Collective Identities /
Schlesinger P. London Sage Publications. 1991. 320 р.
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мережах діють алгоритми фільтрування медіа-ресурсів. Це створює суспільно-політичну ситуацію пост-правди, коли апеляція до особистих переконань користувача інформацією та індивідуальних емоцій важливіша
за об’єктивні факти та їхнє чітке викладення. Це встановлює програмні
інструменти персоніфікації реклами, включно з контекстною політичною
рекламою.
Наочно ця тенденція проявилась на президентських політичних
виборах 2020 року у США14. У вересні 2016 р. соціологічні опитування
у США фіксували, що 65 % виборців вважали, що країна рухається у неправильно напрямку8. Власне це визначило результат голосування у листопаді 2016 р., адже ці виборці вважали Ґ. Клінтон продовжувачкою курсу барака Обами.
Поняття політична культура корелюється із загальним розумінням культури. Німецький філософ Й.Гердер ввів у науковий обіг поняття
«культура» під яким він мав на увазі переконання, індивідуальні і суспільні цінності і навіть певний досягнутий рівень цивілізованості. У цьому
понятті цей термін використовується у сучасному науковому дискурсі.
«Вузьке» розуміння поняття культура пов’язане із творчою діяльністю людини, «ширше» тлумачення цього поняття стосується способу реалізації
сутнісних сил людини як соціального суб’єкта.
Політична культура є мірою досягнутого суспільного прогресу.
У ширшому розумінні культурне життя втілює гуманістичні цілі розвитку
суспільства. Певною мірою політична культура покликана перетворювати досягнення людської історії у внутрішній зміст культури особистості.
Аналіз культурно-політичних цінностей визначає ступінь політичної соціалізації. Політична культура спирається на поняття (мовні структури),
політичні відносини (зв’язки у просторі і часі явищ, фактів), цінності (норми моралі індивідів і суспільства), правила і норми (стандарти поведінки
політичних суб’єктів)11.
Духовне життя суспільства перебуває у прямому зв’язку з політичними процесами. Політизація суспільства інформаційної доби настільки різноманітна, що стає показником культурного розвитку. Звичайно,
політична культура є складовою культури в цілому. В процесі формування політичної культури необхідно враховувати етапи історичного розвитку суспільства, національні особливості, релігійні переконання, географічний фактор.
Політична культура реалізується через культурну політику. В поняття культурна політика входять три ключові складові. По-перше, планування культури, визначення факторів виробництва і споживання
продуктів культури, по-друге, цілі культури, які визначають соціальні та
економічні результати культурного розвитку суспільства та його інститутів. По-третє, засоби культури, які включають фінансові компоненти, засоби юридичного супроводження. З цієї точки зору культурна політика є
комплексом засобів, спрямованих на досягнення певних цілей в галузі
культури та їхнього досягнення певними засобами.
Победа невозможного над неприемлемым. К. : Саммит-книга, 2017. 300 с.
Рукавишников В., Халмар Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения / В. Рукавишников, Л. Халмар, П. Эстер. М. : Кучково поле, 1998. 380 с.
14
General Election: Trump vs. Biden // https://www.realpolities.com/epolls/2020/
president/us/general-election-trump-vs-biden-6247.html.
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Наприклад, помітними є розбіжності у політичній культурі між
«червоними» республіканськими штатами та «синіми» демократичними
штатами. Більша частина республіканських штатів входять у так званий
біблійний пояс США у центрі і на півдні, де більшість населення живе у
сільських населених пунктах. Демократичні штати більш урбанізовані та
розташовані на Тихоокеанському та Атлантичному узбережжях та на півночі США. Демократичні штати більше різноманітні етнічно, у расовому
сенсі та релігійно. Прихильники Демократичної партії і Республіканської
партії США не просто дотримуються різних політичних поглядів, суттєво
відрізняються за критеріями способу життя, звичок, цінностей та уподобань. Цікавими є парадокси американської політичної культури, коли
герой консервативної Америки Рональд Рейган два терміни був президентом США. Натомість популярний у середовищі американських лібералів президент Білл Клінтон тривалий час був губернатором ультраконсервативного штату Арканзас8.
Заможніші демократичні штати з 1990 р. де-факто субсидіюють
бідніші республіканські штати. Усі ці обставини враховуються стратегами виборчих кампаній. Де-факто політична реклама у сучасних політичних системах є перманентним фактором політичної діяльності влади та
опозиції. Влада рекламує свої реальні і віртуальні досягнення, відповідно опозиції «розвінчує» ці владні звіти перед очами виборців. Таку роль
«чарівної палички» відіграє політична реклама.
Складовою масової комунікації та засобів масової інформації є реклама. Реклама визначається як різні форми оповіщення про споживацькі властивості товарів і послуг, включно з політичними, з метою їхнього
широкого збуту, або перемоги на виборах за рахунок отримання кредиту
суспільної довіри. Під рекламою також розуміють максимальну популяризацію чогось або когось13. Політична реклама виконує такі функції як
перехоплення уваги, вплив на емоції реципієнта, інтенсивність впливу,
ясність рекламних аргументів, мотивування до прийняття рішення4.
Встановлена закономірність, коли чим більшим є час залучення
до соціальних мереж, тим меншим стає обсяг уваги, зменшується стабільність уваги. Соціальні мережі та реклама у них стає грою на емоціях,
страхах та надіях. Берні Сандерс конкурував на праймеріз у Демократичній партії з Ґ. Клінтон. Останній ледь-ледь вдалося виграти конкуренцію
за право представляти партію на виборах у листопаді 2016 року.
Часто політична реклама користується «вікном Овертона», коли
крок за кроком просувається певна ідея або кандидат. Спочатку це «неприйнятно», потім «радикально», незабаром «прийнятно», «мудро»,
«популярно», нарешті це стає офіційною політикою. Так американський електорат у 2016 р. сприймав кандидатуру Д. Трампа. Його харизма працювала проти політичних технологій. Адже харизма це не лише
політичний образ, створений самим політиком, але й є способом сприйняття цього образу базовим електоратом. Вже під час праймеріз у Республіканській партії Д. Трамп показав повну відповідність очікуванням
свого базового електорату. Як тільки стало зрозуміло, що Трамп буде
Захаров В. В. Современная реклама / Захаров В. В. М. : Научная книга, 2008. 300 с.
Победа невозможного над неприемлемым. К. : Саммит-книга, 2017. 300 с.
13
Уткин Э. А., Кочеткова А. И. Рекламное дело / Э. А.Уткин, А. И.Кочеткова. М. : Новое
литературное обозрение, 1998. 280 с.
4
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кандидатом на виборах у листопаді 2016 р., проти нього об’єднались бізнесмени Силіконової долини із ліберальною політичною культурою і неоконсерватори. Під час виборів республіканці шукали підтримки у тих
демократів, які на праймеріз підтримували Берні Сандерса та вважали
Клінтон «кандидаткою від корпорацій».
Карикатурний образ Трампа, який наполегливо створювала пропаганда демократів, тільки мобілізував його виборців. Так було, незважаючи на те, що проти Трампа виступили впливові республіканці, такі як кандидат партії на виборах президента 2008 р. Джон Маккейн і державний
секретар США за Дж. Буша молодшого Кондоліза Райс. Але критики дивились на Трампа очима лібералів і феміністок. Натомість його виборців
бачили у Трампі політичного реаліста, здатного захищати їхні інтереси.
Дональд Трамп постійно наголошував, що проблеми американців
не будуть вирішені, якщо вони знову й знову довірятимуть тим самим
політикам, які ці проблеми створили. Політична реклама Трампа була
чітко спрямована на його потенційних виборців. Це забезпечила робота
з великими масивами даних, накопичених пошуковими системами та соціальними мережами в інтернеті. Діяльність команди Трампа у цій сфері
була менш помітною, але більш ефективною, ніж у команди Клінтон.
Епідемія коронавірусу стала тим «чорним лебедем», який перекреслив економічні досягнення Д. Трампа та негативно позначились
на його білій частині електорату. Незважаючи на обмеження проведення виборчої кампанії у фізичному просторі, вона відбувалась запекло. У підсумку вибори перекреслили здавалося б непохитні традиції американської політичної культури. Після голосування 3 листопада
2020 р. Д. Трамп не визнав себе переможеним. Показово, що Ґ. Клінтон
у 2016 р. за порадою Б. Обами не опротестовувала результат голосування та визнала свою поразку. Однак Трамп, навпаки, грав на поглиблення протиріч між своїм електоратом і виборцями Дж. Байдена. У підсумку черговим порушенням традицій американської політичної культури
став штурм 6 січня 2021 р. Конгресу США ображеними прихильниками
Д. Трампа.
Інавгурація 20 січня 2021 р. 46-го президента США Дж. Байдена
стала черговим порушенням традиції. Вперше колишній президент не
був присутній на цій церемонії. Ще однією екстраординарною подією
стала друга поспіль спроба імпічменту Д. Трампу. Він став першим президентом США, яка був підданий цій процедурі двічі.
Висновки. Політична реклама є своєрідним породженням політичної культури. Саме політична культура задає параметри прийнятного і
неприйнятного у визначенні стратегії і тактики політичних рекламних
компаній. Але існує й зворотній вплив політичної реклами на політичну культуру. Зокрема, мова йде про застосування «вікна Овертона»,
через яке у колективну свідомість політичних суб’єктів поетапно «імплементується» ідея, яка апріорі була неприйнятною для досягнутого
рівня політичної культури. У цьому сенсі інструментальне використання
політичної реклами як засобу боротьби за здобуття та утримання влади
понижує її ступінь політичної культури до рівня банальної пропаганди.
Однак систематичне застосування пропаганди може понизити рівень
критичного мислення, що негативно позначається на функціональній
ефективності демократичної політичної культури.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ ЯК ЕФЕКТИВНІ
КАНАЛИ ПРОСУВАННЯ БРЕНДІВ УКРАЇНСЬКИХ ДИЗАЙНЕРІВ
Сучасні Інтернет-ресурси створюють об’єктивні можливості для
переоцінки ролі та функцій  соціальних сервісів і соціальних мереж не
лише в аспекті продаж масових товарів і послуг, а й щодо сегменту високої моди. Нагадаємо, що соціальні мережі – це платформи, онлайн-сервіси або веб-сайти, призначені для побудови, відображення й  організації 
соціальних взаємин в мережі Інтернет. Соціальні сервіси – це мережеве
програмне забезпечення, що має на меті підтримати групові зв’язки. Соціальні мережі й сервіси, що їх підтримують, стали ефективним способом
аналізу відвідуваності сайтів, забезпечення зворотного зв’язку й засобом
виробництва змістовного наповнення сайтів (контенту).
Ми ставимо за мету проаналізувати вплив соціальних мереж та соціальних сервісів на просування українських дизайнерів.
З метою більш чіткого розуміння процесів, що відбуваються на
фешн-ринку України, так інших країн, слід з одного боку, звернутися до
того понятійного апарату, яким оперують фахівці з просування та продажу фешн товарів, а з іншого – виявити специфічні риси, притаманні
споживачам фешн-брендів сьогодні, у період, який можна позначити як
кризовий.
Отже, для споживача поняття «бренд – брендинг» – це або сам конкретний  продукт (сукня від Litkovskaya), або ім’я відомої  торгової  марки
(наприклад, FrolovLove). Для професіоналів – це скоріше логотип, марка,
товарний  знак, продукція або послуга. До того ж сюди можна віднести
зображення, фігури, кольори, символи, терміни, будь-які їхні комбінації,
що відрізняють конкретного продавця, забезпечують його впізнаваність
та унікальність. Бренд – сигнал про якість, майстерність, неможливість
розчарування продуктом або послугою. Це також неповторна, унікальна
атмосфера брендових магазинів, спеціальних заходів, манера спілкуватись із покупцем, тобто фірмовий стиль, аура бренду, щось нематеріальне, що неможливо підробити, скопіювати, яке (на відміну від власне продукту) не вийде з моди. Відома дослідниця в царині фешн-брендингу
Уче Оконкво вважає, що брендинг – це сума всіх почуттів та емоцій, які
переживає конкретна людина, контактуючи з компанією та її продукцією
(послугами)4.
Разом із цим, специфікою ринку дизайнерських товарів залишається те, що він постійно знаходиться в ситуації внутрішньої суперечки між елітарністю та масовістю. Особливо цю суперечність актуалізує
залучення Інтернет-ресурсів для просування товарів лакшері-брендів.

Оконкво У. Брендинг в моде класса «люкс»: мастерство создания и управления /
Уче Оконкво / пер. с англ.; [науч. ред и автор послесловия А. В. Лебсак-Клейманс]. Минск :
Гревцов Букс, 2012. 407 с.
4
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Сутність Інтернет розкривається через ідею доступності й  масовості, у
той час, як головна специфіка товарів високої моди – їх елітарність, обмеженість доступу. Чи можливе збереження цієї унікальної специфіки лакшері-брендів за умови їхнього просування у Інтернет-мережі, яка пропагує загальнодоступність та масовість?
Ще одна важлива характеристика преміальних товарів – їхня емоційно-чуттєва привабливість, яка реалізується через сенсорне сприйняття (побачити, вдихнути, доторкнутися). Чи можливо за допомогою
цифрових технологій  зберегти почуття унікальності, оригінальності, вишуканості? Якщо така можливість і є, то її  реалізація потребуватиме розробки не лише спеціального технологічного інструментарію, який  дозволив би представити в іншому (віртуальному) форматі всі особливості
преміум-продуктів, але не менш важливою стає розробка особливих
стратегій взаємодії з покупцем, який також значно змінився під впливом
того ж технічного та технологічного розвитку за останні роки.
Отже, які ж саме зміни відбулися в основних характеристиках споживача брендів українських дизайнерів, у зв’язку із розвитком та популяризацією Інтернет-технологій? Серед таких змін можна зазначити такі:
- сучасний споживач продукції преміум-брендів став значно більш
обізнаним з усіх питань сегменту, а отже, вибагливішим;
- завдяки Інтернету сучасний  споживач має майже миттєвий, доступ до необхідної інформації;
- крім споживацьких якостей  товару, сучасний  споживач цікавиться етичним боком діяльності бренду: хто, де і за яких умов виготовив певну річ, які моральні принципи асоціюються з цим брендом;
- сучасний  споживач вимагає індивідуального підходу в обслуговуванні: наданні конфіденційної інформації, організації закритих показів
та демонстрацій, пропозицій  ексклюзивних товарів і послуг обмежених
партій, оскільки вибір певного дизайнера не тільки його імідж і статус, а
й відображення його «я»;
- такий споживач більш освічений, має значний культурний багаж,
завзятий мандрівник і тому порівняння ціни, якості, особливостей та автентичності брендів для нього не проблема;
- він відчуває тиск зростаючого темпу розвитку сучасних технологій 
(зокрема, в царині електронних товарів та інших наукоємних галузях), що
впливає на швидкість зміни поколінь продукції; такий стереотип поведінки споживача, який не може не проекціонуватися і на одяг. Часті зміни товарів у межах одного бренду або й навіть зміна самих брендів – вже стала
тенденція (Інтернет та онлайн-перегляди дають змогу робити це просто);
- сучасний  споживач товарів українських дизайнерів все частіше
не є представником «традиційних» груп покупців лакшері (аристократії 
або заможних бізнесменів). Він ближчий  до так званих представників
«яппі» і «нені» (високооплачувані молоді офісні працівники та спеціалісти
творчих і технічних професій).
Саме тому, розробляючи маркетингову стратегію бренду українського дизайнера для мережі Інтернет, потрібно звернути увагу на такі
аспекти:
Бренди: основним брендом компанії стає її web-сайт.
Зміни: інструменти каналів просування постійно змінюються.
Лаконічність: сторінки сайту не мають бути перевантажені  інформацією.  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Просування: використання піар технологій у просуванні персони
дизайнера бренду.   
При цьому важливо пам’ятати, що необхідно не лише прагнути
залучення нових клієнтів, але й  підтримувати увагу та інтерес вже існуючих. З цією метою необхідно постійно збирати та аналізувати дані, що
стосуються специфіки клієнтів, їхніх запитів та покупок. Така інформація
дозволить не лише розробити відповідні стратегії просування, але й забезпечить підтримку важливих для ведення бізнесу рішень2.
Розглянемо метод формування іміджу бренду у Всесвітній Мережі.
По-перше, розвивається імідж бренду. У потенційного споживача потрібно сформувати думку: «все, що продає бренд з такою назвою, має високу
якість». По-друге, формується унікальний  бренд. За рахунок об’єднання
двох попередніх стратегій  швидкість зростання іміджу фірми та бренду
взаємозалежна.
Завдання іміджевих комунікацій  полягає у формування специфічного образу, який  розповсюджується не лише у безпосередніх споживачів, ділових партнерів або клієнтів компанії, але й  стає частиною суспільної  свідомості. Створення позитивного уявлення про компанію
стає важливим завданням для підприємства. Важливість формування
позитивного іміджу має враховуватись на всіх етапах роботи компанії  із
споживачами: при плануванні різних видів реклами, сервісного обслуговування клієнтів, переговорів із партнерами. Не менш важливим цей 
аспект виявляється при створенні власного Інтернет-сайту.
Розпочинаючи роботу над Інтернет-сайтом, варто врахувати основні чинники, які допоможуть зробити сайт компанії  успішним. Так, один
із найважливіших напрямів зусиль, що допоможуть створити значущий,
солідний образ компанії – це визначення corporate identity. Корпоративний  образ базується на специфічній  організаційній  культурі й  філософії,
що закладається в основу діяльності компанії. Стиль діяльності підприємства, поведінка на ринку, взаємодія із зовнішнім середовищем стають похідними цих базових принципів. Не зважаючи на те, що внутрішні суперечності виникають завжди і вони здатні ускладнити сприйняття образу
компанії  покупцями й  діловими партнерами, як зазначає фахівець із PR
І.Альошіна, «імідж компанії  в Інтернет та в реальному світі не повинен
відрізнятися за своїми основними глибинними рисами»1.
У загальному вигляді комунікаційну модель взаємодії  компанії  та
споживачів можна представити так: Комунікатор – Звернення – Носій 
звернення – Адресат – Зворотний зв’язок.
Визначимо основні інструменти Інтернет-маркетингу, за допомогою яких можна розв’язувати завдання просування та продажу
преміальної продукції. По-перше, важливим є розміщення (індексування) сайту в пошукових системах, каталогах і рейтингах. По-друге, ефективно функціонує реклама у нішевих онлайн-медіа.
Щодо товарів українських дизайнерів найменш ефективними є
стратегії, що використовуються масовим ринком: участь у банерообмінних мережах або обмін посиланнями, кнопками, банерами.

Алешина И. Паблик рилейшенз для менеджеров и маркетеров / И. Алешина. М. : Экмос, 2002. 225 с.
2
Галкин С. Бизнес в Интернет / С. Галкин. М. : «Центр», 1998. 141 с.
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Ефективним інструментом у просуванні товарів українських дизайнерів є реклама у інфлюенсерів. Інфлюенсери поділяються на блогерів
та лідерів думок. Блогери мають свій блог чи колонку, а також тему, у
якій вони обізнані. Додатково вони мають критику, аналітику і розуміють
різницю між речами, які рекомендують підписникам. Бренду дизайнера одягу важливо розуміти, чому люди приходять саме до цього блогера. Натомість у лідерів думок немає чітко вираженої спеціалізації – вони
розповідають про те, як живуть.
У роботі з блогерами завжди потрібен контекст, вектор роботи й
довіра до каналу. Інфлюенсери можуть дати охоплення та конверсії, допомогти вийти на ринок, коли потрібно, щоб про продукт почали говорити, або статус. Різниця між співпрацею з медіа у тому, що з медіа потрібно
довго погоджувати можливість співпрацювати. А з лідером думок одного
дня можна домовитись, а вже наступного розмістити рекламу. У зв’язку з
тим, що багато блогерів накручують підписників та лайки, часто потрібно
вручну перевіряти комунікацію, підписників та коментарі.
Якщо бренд працює над інтеграцією продукту, контент потрібно
адаптовувати й інтегрувати під різних блогерів та їх аудиторію, готувати
максимально детальний та сфокусований бриф. Це дасть змогу врахувати всі можливості від цієї співпраці6.
Ще один важливий аспект специфіки розповсюдження інформації 
в Інтернет-мережі, який виявляється особливо важливим при просуванні брендів – феномен хештегів, що є надзвичайно актуальними сьогодні.
Використання хештегів при просуванні лакшері-брендів дозволяє розширити контент, посилити SEO-оптимізацію та просто поліпшити імідж
бренду.
Серед ключових стратегій використання хештегів у маркетингових
стратегіях просування товарів можна визначити декілька принципових
моментів.
По-перше, з метою залучення більш широкої  аудиторії, необхідно
чітко визначити кілька ключових слів, що будуть виступати в ролі хештегів, а отже, характеризувати подію, рекламну кампанію бренду тощо. Такі
слова повинні мати легке написання та вимову, разом із цим вони мають
надавати повне уявлення користувачам того, про що йде мова. Важливим моментом також стає однакове одночасне використання хештегів
на всіх Інтернет-платформах (Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest і навіть Linkedin не є винятком), що забезпечить швидку впізнаваність та запам’ятовуваність ключового слова.
Разом із цим, варто усвідомлювати та пам’ятати про те, що особливістю використання хештегів на корпоративних сторінках є їх не розважальне (на відміну від персональних сторінок), але функціональне
призначення, головним завданням якого стає зручний пошук інформації,
а не спосіб самовираження.
Для аналізу інформації  різних Інтернет-платформ, варто використовувати спеціальні мережеві статистичні ресурси. Так, наприклад для
визначення найпопулярніших постів в Instagram можна застосувати онлайн-інструмент під назвою Statigram, який видає статистику відвідуванЯк працювати з інфлюенсерами [Електронний  ресурс]. Режим доступу: https://
bazilik.media/iak-pratsiuvaty-z-infliuenseramy-7-tsytat-z-lektsii-viry-shcherbakovoi/. Назва з
екрана.
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ня відповідної сторінки, демонструє найпопулярніші фотографії та визначає найактивніших передплатників.
PR-стратегії онлайн-брендингу мають свої специфічні інструменти,
які дозволяють систематизувати інформацію про найактивніших клієнтів
та споживачів, на основі якої  можуть бути організовані групи прихильників, так звані «товариства користувачів». Такі групи можуть бути організовані при офіційних сайтах компаній, чим можуть скористатися ті,
хто займається просуванням лакшері-брендів. Так, особливістю організації та проведення PR-кампанії через Інтернет стає мультиефективність
впливу на цільову аудиторію, яка досягається завдяки миттєвості доступу
до розповсюдженої інформації, задіюючи як технічні можливості мережі,
так й  існування неформальних комунікацій, які виявляються важливою
складовою спілкування в Інтернет.
Високий  рівень взаємодії  та персоніфікованої  інтерактивності
з унікальним споживачем може бути реалізований  під час проведення PR-кампанії  у мережі завдяки можливості чіткої  сегментації  Інтернет-споживачів. Саме вона дозволяє направити необхідне повідомлення цільовій аудиторії, що робить донесення необхідної інформації більш
ефективним.
Відомі знавці просування люксової  продукціі Р. Мохаммед та
М. Тангейт відзначають, що особливістю психології  споживача товарів
лакшері-брендів, крім традиційних очікувань, стає висока потреба в
зручності здійснення покупок та доступності товарів. У зв’язку із чим ці
автори рекомендують відомим брендам враховувати цей фактор як надзвичайно значущии5, 7.
Використання Інтернету для інформування професійних груп, багатотисячної  міжнародної  аудиторії  передплатників ньюз-груп і дискусійних листів, для просування ідей  в цих групах, для лобіювання вже
перетворило інформаційну супермагістраль на один із перспективних
і потужних інструментів PR. Зростання числа аудиторії  користувачів у
всьому світі перетворює Інтернет на глобальне ЗМІ1.
Інтернет-торгівля як метод роздрібних продаж – економічно виправдана вимога сучасності. Це доводять вищенаведені факти. Але, що
не менш важливо – це інструмент охоплення та задоволення споживачів
лакшері-сегмента. Для вивчення особливостей  споживацької  поведінки віртуальних покупців скористуємося класифікацією за типологією
Я. Нільсена8:
- любитель спілкування: для такого індивіда на першому місці атмосфера свята, задоволення від аури бренду;
- покупець за звичкою: такі споживачі купують одні й ті ж товари в
одному й тому ж магазині;
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- високоетичний (відповідальний) покупець: для нього важливими
є відсутність можливої  шкоди для природи, або умови праці робітників,
що створювали продукт;
- раціональний  поціновувач, для якого найбільш важливим виявляється співвідношення ціни та якості;
- покупець-експериментатор, відкритий для покупки новинок;
- поціновувач часу, головним критерієм покупки якого стає швидкість і зручність організації  процесу купівлі. Останні дві визначені категорії  покупців потенційно відповідають критеріям, що стосуються онлайн-покупок.
Стимулюючи інтерес покупців при просуванні брендів українських дизайнерів в Інтернет, варто особливу увагу зосередити на тому,
щоб привернути споживача, викликати у нього бажання повернутися й 
скористатися веб-сайтом ще раз, що суттєво відрізняється від стратегій 
звичайних продаж, де на перше місце висувається сам продукт і процес
покупки. У зв’язку із цим за умови реалізації  торгівлі у мережі Інтернет
необхідно змістити акцент із самого продукту на споживача, його інтереси і потреби, апелювати до його почуттів та емоцій. Саме тому мають
бути розроблені специфічні стратегії, методи та форми привернення
уваги споживача, з урахуванням особливостей Інтернет- торгівлі.
Важливою складовою формування позитивного іміджу стає звернення та демонстрація історії  престижного бренду, надання інформації 
про технологічний  процес виготовлення люксової  продукції, представлення репортажів з виставок, дефіле, показів. Особливої  популярності
у fashion люкс- сегменті набула функція тривимірного показу люкс-продукту. У той же час сайт Coach.com запропонував приміряти на віртуальний манекен одяг, задавши потрібні споживачеві параметри (зріст, вага).
Не менш важливим залишається врахування лакшері-продавцями такої 
істотної характеристики потенційних споживачів товарів українських дизайнерів як вимога індивідуального підходу та персоналізації.
Персоналізація може бути представлена як адаптація потреб конкретної  людини до вже готових продуктів. Також персоналізацію можна
представити як вироблення продукції  за індивідуальними замовленнями. Особливого використання вона здобула у індустрії fashion. Індивідуальний підхід та персоналізація виявляються одним із найефективніших
способів отримання високого ступеня лояльності клієнта
При онлайн-продажах є можливість досягти задоволеності клієнта індивідуальним обслуговуванням й  іншим шляхом, хоча методи для
цього використовуються специфічні. Важливо вказати на інформаційних сайтах компаній  телефони цілодобових служб роботи з покупцем.
Не менш важливий аспект – забезпечення зворотного зв’язку із клієнтом,
який  можна реалізувати через письмове онлайн-спілкування. Клієнт також повинен мати можливість замовити розсилку інформації  з певного
питання та відстежувати статус свого замовлення в режимі онлайн.
Ці вимоги до організації  онлайн-сервісу набувають свого специфічного вигляду за умови просування товарів преміального сегменту.
Так, вимога звернення до консультанта перетворюється на забезпечення
можливості замовлення персонального онлайн-консультанта для підбирання свого гардеробу та супутніх товарів до нього. Консультації про товари та послуги мають забезпечуватись як консультації з питань моди в
режимі реального часу.
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Клієнту також має бути забезпечена можливість замовлення безкоштовних каталогів та підписки на ексклюзивні покази та презентації.
Отже, у царині лакшері маркетингове онлайн-просування та взаємодія
із клієнтом набувають своєї специфіки, яка визначається особливими характеристиками як самої продукції, так і її споживачів.
Особливістю онлайн-стратегій  просування предметів класу люкс
стала поява такої Інтернет-платформи для організації торгівлі та швидкого й оперативного ознайомлення із товарами, яка відкриває можливість
для нових брендів отримати визнання та привернути увагу споживачів.
Для споживачів позитивним моментам таких змін стає можливість ознайомлення із якомога ширшим асортиментом товарів і брендів, у той 
час як для молодих компаній  це відкриває двері у доволі закритий  та
елітарний бізнес лакшері-сегмента.
Умовою розвитку Інтернет як платформи для роздрібної  торгівлі
люксом стало активне поширення Інтернет-банкінгу, який, відповідаючи
на запити і потреби споживачів, дозволяє швидко та оперативно оплатити бажаний товар. Популяризація та поширення Інтернет-банкінгу актуалізує проблему забезпечення надійності та безпечності здійснення
онлайн покупок, на що компанії, що займаються просуванням люксових
брендів, мають звертати особливу увагу.
Ще одна цікава особливість сегменту високої моди отримала свій 
розвиток та набула нових рис за умови її  реалізації  в Інтернет-торгівлі.
Такий  елемент просування брендів українських дизайнерів як можливість тимчасового володіння, тобто сервіс оренди Oh my look, зробив
їх доступними для більш широкого кола людей.
Отже, Інтернет відкриває нові можливості та надає нові перспективи для реалізації  маркетингових стратегій  просування товарів, які
можливо використати за умови уважного вивчення принципів та закономірностей його функціонування. Сьогодні почали масово з’являтися
провайдери та студії дизайну, що спеціалізуються на реалізації стратегій 
Інтернет-маркетингу. Разом із цим, вони також не застраховані від провалів. Причинами неефективного використання можливостей  Інтернет
можуть стати як неправильне формулювання завдань, брак цілеспрямованої та планомірної роботи з Інтернет або веб-сайтом, так і елементарна відсутність професіоналів і фахівців у даній галузі.
Список використаних джерел та літератури:
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ЕМОТИКОНИ ЯК НОВИЙ ТИП СУЧАСНОЇ DIGITAL-КОМУНІКАЦІЇ
Анотація – робота присвячена розгляду проблеми використання емотиконів як візуальних засобів спілкування, як аналогів або
замінників слів природньої мови у сучасних типах комунікації.
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Сучасність диктує щоразу нові виклики для науковців різних сфер:
глобалізаційні процеси розвиваються не лінійно, відповідно, так звані точки біфуркації настають все частіше і необхідно постійно тримати руку на
пульсі суспільного поступу, щоб мати змогу вчасно реагувати на всі події.
Теми, що сьогодні досліджуються експертами з теорії  аргументації  та комунікативістики теж є надактуальними та важливими. Те, що ще
кілька років здавалося дивиною, сьогодні формує нову парадигму нашої
цивілізації. До таких тем відноситься і становлення та розвиток нового
стилю віртуального мовлення – emoji.
Сьогодні, із розвитком комунікаційних та Інтернет технологій  актуальним для розгляду постає іще один засіб емоційної  мови, який  має
відношення до невербаліки та візуальних аргументів. Кожному нині
знайомі слова «смайл» (smile), «емоджи» (еmoji), «емотикон», «емограмма» та те, що приховано у їхньому змісті. Слід зазначити, що дослідники
цієї проблематики диференціюють вищезгадані назви як еволюцію самого феномену смайлу2.
Як зазначає дослідник інтернет комунікацій Л. Г. Флджян, «Різноманітні емотикони стали одним із основних засобів вираження емоцій
у мережевих розмовних жанрах. Традиційні графічні знаки також знаходять нові форми реалізації: багаторазове використання знаків оклику
і знаків питання, ком і крапок, пробілів, використання заголовних букв
призводить до відхилення від сталих мовних норм. Нові дискурсивні відносини, що встановилися між суб’єктами комунікації в новій віртуальній
реальності, сприяють розвитку нових лінгвістичних релевантних особливостей глобальної мережі і нової електронної мови»6.
Загальноприйнятим є те, що смайли – це графічні символи, які застосовуються для вираження емоцій, і які виникли внаслідок неемоційності, монотонності письмової комунікації в мережі Інтернет.
2
Крылов Ю. В. Семантика эмодзи в виртуальном диалоге // Гуманитарные исследования. 2017. № 2 (15). С. 50–52 / Електронний ресурс. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/
article/n/semantika-emodzi-v-virtualnom-dialoge.
6
Чемеркін С. Трансформації розмовного стилю в інтернет-комунікації // Мовознавство. № 4–5. 2007. С. 64–71.
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За допомогою однієї дужки – «)»,»(«, чи двох знаків – двокрапки та
дужки «:)», «:(«, чи трьох (додамо ще дефіс) – «:-)», «:-(« знаків можна виразити найпростіші емоції: радість, задоволення, сміх, сум, невдоволення,
обурення тощо. Це дійсно універсальний  спосіб швидкої  передачі емоцій  через письмо, що ще кілька років тому не означав би нічого зрозумілого, а нині є відомим кожному та став дуже популярний, трансформуваувшись у більш складні графічні форми.
Смайли пройшли певну еволюцію: від найпримітивніших знаків
до картинок та анімацій. Emoji зараз використовується приблизно на половині кожного речення на таких платформах як Instagram, Telegramm,
Facebook, Twitter та ін. Це найпростіший спосіб реакції на певну публікацію чи подію. На нашу думку, емотикони – є найяскравішими та найпоширенішими емоційно навантаженими візуальними аргументами3.
Для багатьох смайли – це захоплююча еволюція того, як ми спілкуємося, для інших – лінгвістичний Армагедон, а для деяких науковців –
феномен нової віртуальної мови.
Найпростіші перші смайли та емоції, які вони висловлюють, можна
зобразити таким чином:
Смайл

Текстовий відповідник, значення

:), :-)

Посмішка, жарт, радість, задоволення, гарний настрій

:(, :-(

Сум, розчарування, невдоволення

=), =-)

Відкрита радість

:>, :->

Єхидна посмішка, іронія

:D, :-D

Сильний, істеричний сміх

:}, :-}

Сарказм

;), ;-)

Загравання, підморгування

:Х, :-Х

Мовчання, небажання продовжувати бесіду

8), 8-)

Здивованість

:’(, :- ’(

Сльози, плач

:|, :-|

Байдужість, нудьга

:’), :’-)

Чуттєвий момент, сльоза замилування

:/, :-/

Недовіра, сумнів

:ь, :-ь

Кривляння, дражніння

>:(, >:-(

Злість, роздратованість

Zzz, Z
Сон, сонливість
[розроблено автором на базі джерела1]

1

emoji.

История emoji / Електронний ресурс. Режим доступу: https://uprock.ru/longread/

Маєвська М. М. Засоби емоційної мови в аргументації // Гуманітарні студії: збірник
наукових праць. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ : ВПЦ
«Київський університет», 2017. № 30. С. 66–75.
3
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Емотикон покликані зображати різноманітні стани – бути задоволеним, сумним, задумливим, заплаканим, розгніваним, і це передається всього кількома символами. За задумом, вони повинні збагатити комунікацію, вказуючи на емоційний  стан комунікантів, який  вони
передають разом зі своїми повідомленнями. Емотивна (або експресивна) функція потрібна для того, щоб співрозмовник бачив не тільки
саме повідомлення, але і зміг відчути зв’язок із тим, хто його надсилає у
digital-просторі.
На сьогодні коло емотиконів значно розширилось, однак більшість
із них залишилися контекстуально обумовленими. Смайли прогресують
і з простих дужок перетворюються на цілі анімаційні комбінації, які кодують емоції  та почуття. Часто їм навіть не потрібні повноцінні речення,
вони виступають самостійними емоційними символами, смисловими
одиницями.
Можна стверджувати, що emoji – це чиста експресія, яка здатна змінити хід переписки в соціальних мережах, у чатах та на форумах: смайл може як примирити та зменшити напругу в суперечці, так і
спровокувати конфлікт, а, отже, має вплив на співрозмовника. У зв’язку
з цим в сучасному аргументативному дискурсі емотикони вивчають як
такі засоби, що знаходяться на перетині візуальної  та емоційної  сфер
аргументації4, 5.
Смайли намагаються копіювати людські емоції, у digital- комунікації вони не просто підсилюють слова та вирази, але й  здатні повністю
замінювати останні. Зрештою, emoji – це значки: часто існує прямий 
зв’язок між знаком та ідеєю, яку вона викликає. Усміхнений жовтий кружечок, чи обличчя, що підморгує, виглядають як самі ідеї, які вони намагаються передати. Співрозмовник у мережі може відправити підморгуючий  смайл, що здатен слугувати різними аргументами – або прямим
підморгуванням, або залицянням, або підбадьорюванням. Інколи під час
листування з використанням смайлів, повідомлення здатні перетворитися на ребуси, адже замість слів чи фраз в реченні застосовують графічний відповідник. Наведемо приклад такого заміщення.
Переказ сюжету до фільму «Титанік»:

[розроблено автором]
Малкова Т. В., Баранов А. Ю. Эмодзи как новое средство коммуникации // Вопросы педагогики. 2020. № 2–2. С. 100–102.
5
Пигина Е. С. Смайлик как элемент эмоционального воздействия в организации
общения в сети Интернет // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013.
№ 11. Ч. 2. С. 144–146 / Електронний ресурc. Режим доступу: https://www.gramota.net/articles/
issn_1997-2911_2013_11-2_38.pdf.
4
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У наведеному прикладі, смайли повністю замінили деякі слова та
почуття. Такий стислий виклад сюжету нічого не втратив, а навіть навпаки збагатився емоційно завдяки застосуванню емотиконів.
Інколи використовують кілька емотиконів і розповідають таким чином про подію лише візуально.

[розроблено автором]
Другий рядок прикладу містить наступні смайли: «подарунок»,
«хлопавка», «кулька», «танцююча дівчина», «танцюючий  хлопець», «торт».
Разом усі ці зображення читаються як «вечірка з приводу святкування
дня народження». Ці смайли можуть бути організовані в будь-якому порядку і все одно передаватимуть те ж саме значення. Візуальні складники пов’язані виключно з більш широким сенсом: «ось все, що пов’язано з
урочистостями та днями народження».
Так само можна «перекласти» іще один приклад, в якому розкривається інша тематика:

[розроблено автором]
Другий рядок прикладу містить наступні емотикони: «подарунок»,
«пара», «літак», «прапор Іспанії», «пляж з пальмою», «плавання», «танцюючі дівчина», «танцюючий  хлопець», «шампанське», «спагетті». Поєднуючи
усі смайли в цілісну історію, отримаємо розповідь про подорож-подарунок пари до Іспанії із танцювальними розвагами, смачною їжею та напоями, відпочинком та купанням на пляжі.
У наступному прикладі на картинці зображені причинно-наслідкові зв’язки між емотиконами:

[розроблено автором]
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У листуваннях у соціальних мережах emoji дуже часто постають як
повноцінні аргументи: якщо «дід мороз» та «новорічна ялинка» – отже,
скоро отримаєш «подарунок», причиною «сумного настрою» є «розбите
серце», коли ставлять смайл-жест «все окей» – отже, відправнику весело
чи «смішно до сліз». За різних контекстів, можуть закладатися дещо відмінні смисли у одні й ті ж повідомлення з емотиконами.
Більше того, мотивація до знаків у смайлах може бути символічною. Особливо яскравим прикладом цього є трійка емотиконів-мавп:

Три мудрі мавпи зображують живописний  принцип: не бачимо
зла, не чуємо зла, не кажемо зла. Цей  принцип випливає зі східної  традиції, ймовірно, через вчення Конфуція, чиї  висловлювання включають
таке: «Не дивіться на те, що суперечить пристойності; не слухайте того,
що суперечить пристойності; не говоріть того, що суперечить пристойності». Таким чином, зображення стосується певної філософської ідеї зречення неістинного8.
Окрім того, слід зазначити, що сьогодні поширення емотиконів виходить і за межі digital. Нині популярною сферою використання смайлів
є рекламний дискурc. Як відомо, концептуальні маркетингові підходи
потребують специфічних засобів для виокремлення продукту чи інформації ̈ про нього. Природа рекламного тексту зумовлює пошук таких засобів, що будуть зрозумілими усім без винятку споживачам, чіплятимуть
аудиторію та обов’язково звертатимуть на себе увагу. Емотикони – мова
молодого покоління, що справляє маніпулятивний вплив на реципієнта.
Найбільш часто emoji зустрічаються в рекламі, пов’язаній з інтернет-технологіями та інтернет-компаніями. Проте їх уживання не обмежується
цією сферою. Особливо популярними є смайли різних настроїв у соціальній рекламі8.
Використання емоційної  мови в аргументації, в тому числі і у візуальній, стає все більш поширеним. Життя прогресує, на часі головна
його риса – швидкість: швидкість передачі і швидкість сприйняття інформації.̈ На передову позицію в захопленні та переконанні аудиторії впевнено просуваються візуальні аргументи, до яких, при вмілому компонуванні та влучному контексті, можна віднести і емотикони.
З вищезазначеного випливає, що візуальна аргументація займає
значну нішу в житті сучасної людини особливо у digital-просторі. Завдяки швидкій та влучній передачі інформації,̈ прийоми візуальної аргументації  є постійними компонентами в таких сферах як Інтернет, реклама,
фільми, медіа тощо.
7
Флджян Л. Г. Об особенностях межкультурной коммуникации в сетевом пространстве // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, Грамота: 2013.
№ 8. Ч. 1. С. 182–185.
8
Emojiall // Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.emojiall.com/uk/emoji/.
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У науковому колі відбувається активне вивчення та дослідження
засобів візуальної  та віртуальної комунікації і їх взаємозв’язків, обговорюються спірні питання та прогнозуються перспективи і можливості їх
розвитку та модифікацій. Особливо переконливим постає тандем візуальної аргументації з емоційною мовою в такому сучасному способі спілкування як emoji.
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СУЧАСНА КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ)
Постановка проблеми та її актуальність. Діяльність релігійних
організацій за доби глобалізму зазнає істотних змістовних змін, що пов’язане з утвердженням нових форм масових комунікацій. Ефективність їх
упровадження засвідчує збільшення кількості прозелітів, функціонування великої кількості релігійних засобів інформації, передусім телевізійних каналів супутникового телебачення та спеціалізованих сайтів, поява офіційно зареєстрованих релігійних організацій тих церков, яких до
цього не було в певних культурних регіонах. Важливою складовою діяльності релігійних організацій у сфері масової комунікації є комунікативна
діяльність загалом та журналістська, PR- та рекламна діяльності зокрема,
спрямовані не лише на популяризацію віровчень, але й на формування
відповідного іміджу організації й духовного лідера. Значною проблемою
для функціонування релігійних організацій є упередженість, недостовірність і навіть використання маніпулятивних практик при висвітленні
їх діяльності в засобах масової інформації. Це стосується релігійних організацій, які, по-перше, мають закритий чи відносно закритий характер
діяльності, та, по-друге, які динамічно розширюють ареал своєї діяльності. Відтак, будь-які дії представників цих організації стигматизуються
мас-медіа маркерами ксенофобії. Зміна характеру взаємодії між самим
релігійними організаціями чи у векторі «держава – церква» засобами
масової комунікації актуалізує проблему пошуку адекватних до цілі встановлення консенсусу та утилітарних звʼязків соціальних інструментів. Одним з них є комунікативна діяльність.
Новизна і наукові здобутки авторів в порівнянні з роботами попередників. Нині в науковій літературі проблема комунікативної діяльності релігійних організацій розглядається переважно в предметному полі окремих наук. Так, у журналістиці аналізуються діяльність
релігійних та конфесійних ЗМІ, інструменти реклами та PR, у соціальній філософії – проблема маніпуляції масової свідомості, медіанасилля,
у релігієзнавчій – діяльності релігійних організацій. Зокрема, А. Бойко
розкрила особливості функціонування релігійних та конфксійних ЗМІ в
Україні та діаспорі, Ю. Габермас розкрив характер публічної діяльності
релігійних організацій, Ш. Гаммер – комунікативну діяльність у контексті
інтеркультурної комунікації, К. Мерле дослідив новітні PR-технології, які
вони використовують, В. Солодов здійснив системний аналіз PR-діяльності Римо-католицьких релігійних організацій Франції. На нашу думку,
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окреслена нами проблема потребує передусім дослідження в міжпредметній площині. Це дозволить зʼясувати специфіку та характер PR-діяльності релігійних організацій та визначити принципи відбору інструментів.
Основним завданням дослідження є визначення основних напрямів здійснення комунікативної діяльності релігійними організаціями
на основі досвіду України та Польщі.
Виклад розв’язання поставленого завдання. Визначення сутності комунікативної діяльності як складової соціальної діяльності потребує визначення змісту понять «діяльність», «PR-діяльність». Зокрема,
український учений С. Кримський визначав діяльність як форму активності, яка характеризує здатність людини чи пов’язаних з нею систем
бути причиною змін у бутті1. Діяльність характеризується цілеспрямованістю в зміні та перетворенні світу субʼєктом. А відтак, як відзначають
О. Огурцов та Е. Юдін, будь-яка діяльність містить у собі такі складові:
мету, засоби, результат і сам процес, а її невідʼємною характеристикою є
усвідомлюваність2.
Значною мірою комунікативна діяльність реалізується через конфесійну журналістику, яка, за А. Бойко, створена й покликана для пропаганди засад, ідей і догматів релігійної організаціївідтак їх визначальною
рисою є місіонерство, оскільки вони віддзеркалюють визначні події релігійній організації, а також життя конфесії, громади, духовенства і вірних
церкви, прагнучи укріпити у відданості конфесії вірян, а також тих, кого
потенційно можна залучити до релігійної організації3.
Також складовою комунікативної діяльності є PR-діяльність. Її елементи у різних формах існували на різних етапах розвитку суспільства.
Але системного характеру вона стала набувати лише в останнє століття, з
початком функціонування спеціальних відділів на різних підприємствах
та в організаціях, основним завданням яких був цілеспрямований вплив
на громадську думку. Економічні запити на цей вид діяльності спричинив утвердження цього виду діяльності як професійного. Відповідно до
зміни ролі PR-діяльності можна зазначати і про тенденцію зміни змісту
поняття «PR». Останнє тлумачиться передусім як «управління комунікацією між організацією та її громадськістю»4. Але в контексті становлення інформаційного суспільства варто говорити про зміщення акцентів з
управлінської функції на комунікативну. Предметом PR постають суспільні процеси та відносини, у той час як PR- діяльність є засобом впливу на
ці процеси задля діалогу між ланками суспільства з метою досягнення
громадянського консенсусу5. Цей вид діяльності спостерігається як у комерційній сфері, так і в соціальному управлінні, політичній практиці, ду1
Кримський С. Діяльність / Кримський С. // Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова)
та ін.]. Київ : Абрис, 2002. С. 163–164.
2
Огурцов А. П. Деятельность / Огурцов А. П., Юдин Э. Г. // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Научно ред. совет: предс.
В. С. Степин. М. : Мысль, 2010. Т. 1. С. 633–634.
3
Бойко А. Релігійна журналістика / А. А. Бойко. Київ : Видавничо-поліграфічний
центр «Київський університет», 2016. 307 с.
4
Grunig J. E. Managing public relations / Grunig J. E., Hunt T.: [3rd ed.]. New York : Holt,
Rinehart and Winston, 1984. 550 p.
5
Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз / Мойсеєв В. А. К. : Академвидав, 2007. 224 с.
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ховному виробництві. PR-діяльність складається з комплексу конкретних
PR-дій, метою яких є забезпечення оптимальної взаємодії релігійної організації з громадськістю. Водночас надання PR-діям планомірного характеру дозволяє здійснювати PR-кампанію як складову PR-діяльності,
яка може спрямовуватися на вирішення певного конкретного завдання чи на вирішення незапланованих проблем, спричинених кризою
чи форс-мажорними обставинами6. Особливості PR-діяльності нами
аналізувалися у попередніх дослідженнях7.
Релігійні організації створюють відповідні структурні підрозділи, які функціонально забезпечують системну комунікативну діяльність. Зокрема, одним з ключових завдань, які проголошені одним з таких підрозділів – Патріаршою радою соціальних комунікацій Української
греко-католицької церкви, – «розроблення стратегічних цілей комунікації УГКЦ, а також опрацювання комунікаційних моделей реагування на
кризові ситуації та виклики»8. Зазначимо, що цими обставинами можуть
бути законні та підзаконні акти, які змінюють механізми взаємодії державно-церковних відносин, впливають на характер міжконфесійних відносин і т. д. У цій ситуації комунікативна діяльність дозволяє як зробити
публічною позицію релігійних організацій, так і через мобілізацію громадськості (при чому, і віруючих, і секулярних членів суспільства) вплинути на результат прийняття чи неприйняття рішення.
В. Солодов, аналізуючи комунікативну діяльність католицької церкви, звертає увагу на суперечливий характер її взаємодії із засобами масової комунікації. Зокрема він наголошує, що мас-медіа символізують сучасність та стрімкий розвиток, а релігія – світ традицій, виконуючи при
цьому схожі функції; це призводить до часткового витіснення першими із
соціального простору релігійної інституції через конструювання власних
сучасних ритуалів, виконання функції символічного виробництва9. Така
тенденція актуалізувала необхідність релігійними організаціями як
освоєння новітніх інструментів як комунікативної, так і PR-діяльності.
Більше того, вони навіть розробляють цілісні комунікативні стратегії, в
яких передбачається як заснування та функціонування окремих медіаресурсів, так і реалізація тем конкретної спрямованості.
Нині з розвитком й тотальним впровадженням і тотальною мобілізацією Інтернет-технологій формується особлива медіареальність, у якій
публічність та загальнодоступність стають нерозрізнюваними. Перехід
організації суспільного життя від рівня локального контролю за порядком та дисципліною до орвелівського та фукіанського постпаноптикуму призводить до зміни характеру комунікативної діяльності10. Важливо,
6
Шишкин Д. П. PR-кампании: методология и технология / Шишкин Д. П., Гавра Д. П., Бровко С. Л. СПб. : Роза мира, 2004. 187 с.
7
Слюсар В. М. PR-діяльність у релігійній сфері як складова соціальної діяльності:
досвід України та Польщі. Слюсар В. М., Маршевський М. Українська полоністика. 2019.
№ 16. C. 84–92.
8
В УГКЦ створено Патріаршу раду соціальних комунікацій УГКЦ. Режим доступу:
URL: http://news.ugcc.ua/news/v_ugkts_stvoreno_patr%D1%96arshu_radu_sots%D1%96alnoi_
komun%D1%96kats%D1%96i_ugkts_86231.html (дата звернення: 18.03.2021).
9
Солодов В. PR-деятельность Римской католической церкви: пример Франции.
Режим доступу: URL: http://propr.com.ua/ru/public/view/10643 (дата звернення: 18.03.2021).
10
Слюсар В. М. Насилля: соціально-філософська природа / Слюсар В. М. Житомир :
Вид-во Євенок О. О., 2017. 450 с.
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що функціонування паноптичної системи здійснюється деперсонізовано, тобто велика кількість анонімних спостерігачів та наглядачів формує
в обʼєктів спостереження відчуття, що за ними постійно спостерігають11.
І навпаки, застосування будь-яких інструментів обмеження можливостей
спостереження спричиняє реакцію недовіри та підозрілості в громадськості. Ураховуючи цю специфіку, PR-діяльність цілеспрямовано створює
ілюзію всепроглядності (напр., система «прозорих офісів», розміщення неформальних фото під корпоративними хештегами і / або чекіном в локації організації). Саме цей принцип у PR-діяльності релігійних організацій
є конфліктогеном, оскільки він заперечує суть утаємничення. Трансляції
Богослужінь донедавна здійснювалися в основному телебаченням лише
в ключові релігійні свята й часто з участю політичних лідерів держави.
Масове ж застосування технологій безперервної трансляції онлайн (чи телебаченням, чи через Інтернет-ресурси) дозволяє робити публічною не лише колективну молитву, але й індивідуальну. По суті
сфера публічності в такій формі може певною мірою впливати на утаємничений характер деяких релігійних ритуалів. Утім наразі немає підстав
стверджувати про утвердження такого інструменту публічності, радше про початковий етап установлення такої тенденції. Так, нині існує
практика безперервної трансляції з мечеті аль-Харам у Мецці (напр., на
ютуб-каналі «Haramain Support» (вкладка «Makkah Live HD»)) та мечеті
ан-Набаві у Медині (напр., на ютуб-каналі «AlQuranHD»), з Ватикану (на
ютуб-каналі «Vatican News»). В Україні нині здійснюються лише спроби
безперервної трансляції, зокрема на ютуб-каналі «Почаев-трансляция».
Комунікативна діяльність має дві спрямованості: на прихильників
церкви та громадськість загалом. Якщо перша передбачає продукування
маркерів ідентичності з цією релігійною спільнотою, символічний обмін
між членами організації, актуалізація та мобілізація їх діяльності, то спрямованість комунікативної діяльності на громадськість має на меті встановлення діалогу між віруючими та секулярними членами соціуму. Це
стосується передусім демократичних суспільств, у яких проголошується
відокремлення церкви й держави, актуалізуючи цим роль неформальних каналів комунікації. Юрґен Габермас зазначав, що представники
обох зазначених спільнот можуть виконувати нормативні очікування відносно ролі ліберальних громадян лише за умови, що вони виконують
певні когнітивні передумови і навіть взаємно приписують один одному
відповідні епістемічні установки, які набуваються лише у взаємних «навчальних процесах», позбавлених впливу держави [12: 124]. Комунікативна діяльність у цьому контексті покликана, з одного боку, дати громадськості знання про функціонування конкретної релігійної діяльності: при
чому як загальнотеоретичні (про основи віровчення, символи віри, обрядовість, релігійні свята і т. ін.), так і про конкретні події з життя громади
(напр., як проходили релігійні свята, здійснювалися обряди, які відбувалися благодійні акції). З іншого боку, – установити зворотній комунікаційний звʼязок з громадськістю з метою формування позитивного іміджу,
11
Slusar W. «Планшетное сознание» как субъективная составляющая «рационального насилия» в глобализированном мире / Slusar W. // Studia Warmińskie. 2015. № 52. S. 51–61.
12
Habermas J. Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den
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виявлення стереотипних уявлень, які його руйнують. Одним з найпоширеніших видів такої діяльності є трансляція богослужінь та проповідей,
яка спрямована, по-перше, на масове долучення віруючих конкретної
конфесії до здійснення релігійних ритуалів, а по-друге, – на інституціональну реалізацію принципу публічності в діяльності церкви як соціальної організації.
Складовою комунікативної діяльності релігійних організацій є висвітлення різних культурно-мистецьких заходів, а також цілеспрямована
PR-діяльність у сфері культури. Остання реалізується у двох аспектах: як
меценатство та як інтеркультурна масова комунікація. Перше передбачає безкорисливе покровительство освіти та культури, що виражається в
спонсорській підтримці культурно-мистецьких акцій релігійної спрямованості або проведення власних акцій.
Друге є супровідним глобалізаційних, зокрема міграційних, процесів. Поява в соціальному просторі достатньої для самоорганізації кількості представників різних вірувань природно спричиняє взаємодію та
інтеркультурну комунікацію в етнічному та релігійному аспектах. Утім,
збільшення інтенсивності міграційних процесів та поява новітніх засобів
масової комунікації актуалізують необхідність комплексної PR-діяльності,
особливо в містах, у яких мігранти складають понад третину населення.
Наукові дослідження цієї та дотичної до неї проблем якраз і ускладнені
проникненням великих масивів медіапродукції на тему мігрантів, ксенофобії, ісламофобії в науковий дискурс. Наукові дискусії потрапляють у
пастку скандалізації (за В. Гайтмейєром та Дж. Хейгеном), яка полягає в
проникненні в нього сенсаційного лексикону, що розповсюджується в
засобах масової інформації. Саме тому основна задача PR-діяльності –
встановлення та здійснення інтеркультурної комунікації, руйнування стереотипів (на кшталт «усі мусульмани – терористи» чи «католицька церква
не вибачилася за христові походи»). Фактично сьогодні відбувається відхід від релігійно- етичного плюралізму до релігійно-культурного, основним принципом якого є акцент не на морально-етичних відмінностях у
фундаментальних соціальних та політичних дискурсах, а на культурних
відмінностях у способі життя13. Міжрелігійний діалог потребує насамперед формування інтеркультурної комунікації. Комунікативна діяльність
з інтеркультурною спрямованістю передбачає демонстрацію етнічної та
релігійної різноманітності як соціальної нормальності, орієнтацію в зображенні міграції чи інтеграції за принципом активного прийняття; дотримання принципу врівноваженого балансу14. Тому під егідою релігійних організацій проводяться культурно-мистецькі акції. Так, наприклад,
за даними порталу «Релігійно-інформаційна служба України» в другій половині 2019 року в Україні було проведено Всеукраїнський конкурс читців Корану в Києві; акція «Іслам – мир», під час якої мусульмани зібралися в саду Шевченка в Харкові для того, щоб ознайомити жителів міста із
власними культурними й релігійними традиціями; Літній курс у буддистHammer S. Öffentliche Religionen zwischen Kulturalismus und säkularer Vernunft.
In Europa mit oder ohne Religion? / Hammer S.: [Appel / Guanzini (Hrsg.)]. Wien : V&R unipress,
2016. S. 167–180.
14
Interkulturelle Öffentlichkeitsarbeit. Arbeitshilfe für die Ansprache von Migrantinnen
und Migranten mit Behinderung [Herausgeber: Stadtimpuls gemeinnützige Gesellschaft zur
Förderung und Ansiedelung sozialer Projekte mbH], Berlin : 2012. 40 s.
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ському Ретритному Центрі Минківка з програмою з подорожуючим учителем Діамантового шляху з Польщі Войтеком Трацевським та ін.
Здійснення комунікативної діяльності релігійними організаціями
характеризується багатоканальністю. При цьому канал безпосередньої
комунікації залишається провідним, незважаючи на можливості використання цілого комплексу опосередкованості. Це можна пояснити, поперше, установкою на долучення віруючих до проведення богослужінь,
колективних молитов, а, по-друге, функціонуванням спеціальних комунікативних центрів, якими, по суті, і є церкви, храми, собори, молитовні доми, мечеті, культурні центри і т. д. Тож комунікація здійснюється як
вербально через проповіді, сповідь, спілкування з духовною особою, так
і невербально – через символічний обмін, мистецькі твори, музику.
Основними каналами масової комунікації в діяльності релігійних організацій, як і багатьох інших видів діяльності, виступають телебачення та Інтернет-ресурси. Особливістю комунікативної діяльності
релігійних організацій є функціонування окремих релігійних, а точніше
конфесійних, телевізійних каналів. Специфікою таких каналів є їх інформаційно- просвітницька спрямованість, що передбачає обмеження розважального контенту та ток-шоу (окрім каналів протестантських релігійних організацій), акцент на культурних передачах, документалістиці
та передачах для дітей. Специфічним контентом на цих телеканалах є
богословські передачі, у яких розʼяснюються релігійні настанови та тлумачаться положення релігійних текстів. При цьому метою є не лише охоплення віруючих конкретних конфесій, але й представників інших чи позаконфесійних. Основними релігійними телеканалами в Україні є «Глас»
(УПЦ), «Телебачення Віковічного слова» (РКЦ), «Живе ТБ» та Телестудія
«Апостол» (УГКЦ), протестантські ресурси «Надія», «CNL», «Перекресток.
tv» та телевізійна студія «Еммануїл»15. А також в останні роки почав трансляцію «Новий християнський» канал. Провідні польські релігійні канали – католицький «Телебачення Trwam» та «TBN Polska», який позиціонує
себе як сімейний канал з християнськими цінностями16.
Водночас альтернативним каналом сучасної комунікативної діяльності релігійних організацій є ютуб-канали, які є менш ресурсозатратними на відміну від телебачення й мають значну розгалужену регіональну
мережу. Аналіз контенту ютуб-каналів релігійних організацій України та
Польщі дозволяє зробити висновок, що, по-перше, вони мають обмежену аудиторію (про це свідчить кількість підписників та переглядів),
по-друге, основними відеоматеріалами є репортажі та духовно-просвітницькі передачі, по-третє, майже відсутні трансляції наживо. Цікавою є
тенденція розвитку ютуб-каналів, які висвітлюють діяльність регіональних підрозділів релігійних організацій. Так, для порівняння зазначимо,
що канал «Свято- Михайлівський кафедральний собор м. Житомира» станом на початок 2021 року має понад 18,7 тис. (ріст за один рік на 12 тисяч
підписників при населенні Житомира понад 260 тисяч осіб) з наповнюПархонюк Т. М. Релігійне телебачення в Україні: еволюція та перспективи /
Т. М Пархонюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія».
Серія : Релігієзнавство. 2016. Вип. 1. С. 44–57.
16
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ваністю контенту в середньому 15 відеоматеріалів щомісяця, у той час як
канал «Православна Церква України» – понад 12,3 тисячі (до 8 відеоматеріалів щомісяця, ріст за рік – 11,7 тисяч підписників).
Комунікативна діяльність онлайн-каналами здійснюється через
використання цифрових технологій, які передбачають монологічну комунікацію. Для першої форми властиве створення статичної веб-сторінки, у якій висвітлюються структура та цілі організації, оцифровані друковані видання, нерегулярне оновлення стрічки новин. Прикладом
реалізації такої форми комунікативної діяльності є сторінки Польської
автокефальної православної церкви (https://www.orthodox.pl/), Української лютеранської церкви (http://ukrlc.org/). Інтернет-медіа дозволяють
використовувати елементи зворотного звʼязку через заповнення формулярів, опитування, посилання на соціальні мережі. Найпоширенішим каналом здійснення комунікативної діяльності нині є офіційна веб-сторінка
релігійних організацій та їх структурних підрозділів окремо. За змістом її
контент близький до контенту некомерційних організацій і виступає офіційним джерелом інформацій для мас-медіа. Водночас актуальним каналом є релігійні інтернет-ресурси, спрямовані на висвітлення діяльності
релігійних організацій на позаконфесійній основі, а також наукові заходи
релігієзнавчого спрямування. До таких ресурсів нині належать «Релігія в
Україні», «Релігійно-інформаційна служба України».
Протягом останніх десятиліть спостерігається збільшення інтенсивності інтеркультурної релігійної взаємодії, що повʼязане з розширенням мережі міжнародних мас-медіа завдяки впровадженню технологій
супутникового звʼязку та Інтернету. Це дозволило релігійним організаціям упровадити транснаціональні нові медіаінструменти, найбільш поширеними з яких є трансляція богослужінь наживо з одного релігійного
центру на різні країни. Як для українських, так і для польських віруючих
це передусім стосується трансляцій з Єрусалиму Сходження Благодатного вогню та Великодні богослужіння з Ватикану. При чому в Україні
трансляція богослужінь і православної, і католицької церков здійснюється загальнонаціональними каналами на паритетних засадах. Така
комунікативна діяльність дозволяє не лише інтегрувати віруючих однієї конфесії в процес здійснення обряду, а й на метасоціальному рівні
сприяти міжрелігійному діалогу. У цьому аспекті український досвід є
якісно відмінним від польського. Інтеркультурна релігійна взаємодія
має в Польщі більш формальний характер, що спричинене малою кількістю віруючих різних релігій щодо римо-католиків. Так, за статистикою,
у 2017 році римо-католиками себе ідентифікували майже 33 млн віруючих, у той час як греко-католиками – 55 тис., православних понад 500 тис.,
протестантів – понад 60 тис., мусульман – понад 6 тис.16. При збереженні
паритетності релігійних прав і свобод у польському суспільстві, що виражається зокрема у виділенні ефірного часу на суспільних телеканалах
представникам різних релігій та конфесій, це незначною мірою впливає
на аудиторію.
Висновки. Комунікативна діяльність релігійних організацій постає
засобом впливу на соціальні процеси задля діалогу між ланками суспільRocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [Główny Urząd Statystyczny,
Departament Opracowań Statystycznych] / Redaktor Główny Dominik Rozkrut. Warszawa, 2018.
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ства з метою досягнення громадянського консенсусу, вона складається з
конкретних дій щодо реалізації комунікативної стратегії (підтримка функціонування конфесійних ЗМІ), комплексу конкретних PR-дій, метою яких
є забезпечення оптимальної взаємодії релігійної організації з громадськістю. PR- діяльність релігійних організацій цілеспрямовано створює
ілюзію всепроглядності через безперервну онлайн-трансляцію релігійних установ та богослужінь. Комунікативна діяльність має дві спрямованості: на прихильників церкви та громадськість загалом, здійснюється
багатоканально, серед яких найбільш поширеними є телебачення та
Інтернет-ресурси, зокрема ютуб-канали, які є менш ресурсозатратними на відміну від телебачення й мають значну розгалужену регіональну
мережу.
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WEB TECHNOLOGY FOR BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE HCL DOMINO AND CLEVADESK
Abstract. The article reveals the problems of implementation of
automated business process management systems. It is proved that the
management of information resources of companies is combined with the
need to introduce information innovations in streamlining documentation
and information flows, the spread of its influence in the «electronic
space» through the use of both internal information and communication
technologies and external. In this regard, there is a need to reorient
traditional approaches in the management of information support of
enterprises and the introduction of innovative technologies. One of the
solutions is the use of web technologies that simplify the management of
already implemented business processes, deployment of new systems and
optimize the activities of enterprises. This is especially important in terms
of remote control, without linking the employee to a particular workplace
and with the ability to use mobile devices and «cloud» technologies. The
principles of the concept of knowledge management system as one of the
important components of effective management in the conditions of their
competitive activity are also considered. The model of the concept involves
the interaction of three components: human potential, organizational
and business processes. Proposed solutions use Web technologies on the
example software and HCL Domino ClevaDesk.
1. Choice of corporate content management system
Today, the defining feature of economic growth of any enterprise or
organization is the formation of qualitatively new approaches to resource
management, where the main and decisive factor is information and
knowledge. With the growth and complexity of management tasks there is
a problem in the organization of quality management of business processes
of the enterprise at all stages of the management hierarchy. Today, most
documents are created electronically. Collection, analysis, management,
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storage and delivery of information – these are the most important stages,
without which it is impossible to effectively operate a modern enterprise1.
It is clear that the accumulation of documentation over time in the
transition from traditional paper to electronic form without the introduction
of effective storage and management systems can lead to collapse and have
the opposite effect - reduced productivity. The main factors influencing this
process include: long preparation and distribution of documents, long search
for necessary documents, lack of control and coordination of documentation,
lack of guarantees of document relevance, violation of deadlines, regulations
and loss of documents, lack of control over executive discipline, etc.
It becomes impossible to talk about quality management of such an
enterprise. According to Siemens Business Services in a company that does
not use automation2:
75 % of the time spent on the Secretary of paper documents;
The manager spends 45 % of his time working with documents;
30 % of employees’ time is spent searching for paper documents;
70 % of the time is spent on reconciling paper documents;
Each internal paper document is copied 20 times;
6 % of paper documents are irretrievably lost.
As a result – 30 % of the tasks are not solved.
Key issues arising in the selection and implementation of resource
management include: storage, mobility and information management.
1.1. Storage and mobility of access
The approach to the issue of storing information only by
implementing database technology that will not only accumulate but
also to structure, organize and sort corporate information is not entirely
true. A comprehensive solution to the issue of information storage should
also include solving the problem of physical data storage, access and
transmission through communication channels.
It is known that computing power increases exponentially (Moore’s
Law). Modern systems of banking transactions, accounting for purchases
(as well as customers who have received discount cards) in retail chains,
billing of mobile operators, social networks, etc. create significant arrays of
structured information. Typically, such data is accurately and geographically
referenced, and some of this data is personalized.
The rapid development of IT technologies, technologies for storing
and transmitting data over communication channels today allows you to
operate with significant amounts of information. Corporate information
already goes beyond text documentation and personal data of employees,
actively overgrown with multimedia components (photos, audio and video).
The need to store Gigabytes and Terabytes of data leads to the refusal of
companies to install and maintain server systems with the transition to the
use of cloud technology. The main advantage of cloud technology is that
the user has access to their own data, but does not have to worry about the
infrastructure, operating system and software with which he works.
1
Urba S. Osoblyvosti upravlinnya biznes-procesamy pidpryyemstva. Visnyk Lvivskogo
universytetu. Seriya ekonomichna. Vyp. 51/2014. S. 215–221.
2
Oxrimenko, G. V. Osnovni pryncypy ta problemy vprovadzhennya elektronnogo
dokumentoobigu v organizaciyi. Naukovi zapysky. Seriya «Kultura ta socialni komunikaciyi».
Ostrozka akademiya. Vyp. 1/2009. S. 300–307.
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This approach also allows to address the issue of mobility of access to
the necessary information. The user is not tied to a specific workplace. You
can use any desktop computer or mobile device (laptop, tablet, smartphone)
with Internet access and an existing browser to perform the necessary data
manipulations. In addition, web technologies also address multi-platform
issues.
1.2. Implementation of electronic document management
It is impossible to talk about a quality organization of effective
management of business processes of enterprises and organizations without
creating a single information space on the basis of the introduction of
electronic document management.
Today, most organizations understand this concept as the transfer of
existing documentation in electronic format using database technology and
its exchange through the introduction of corporate electronic mail systems.
Integrated network communication programs and collaboration systems
can be added to the list of possible solutions to the problem of horizontal
functional connections.. The information system is able to largely replace
and speed up traditional internal paper correspondence and document
management, or support the work of virtual working groups. In addition,
this technology provides information dissemination by new methods
and at speeds, in principle, previously unavailable, within and between
organizations. And although this approach is possible at an early stage of the
transition to electronic document management, but it makes it impossible
to automate the management of document and information activities of the
company with the further development of a single information space and
leaves unresolved the problem of coordinating different departments and
people, overcoming internal and external organizational.
An important component of such an organization is necessary to have
a mutual responsibility and trust between actors on all key points of the
documents. However, when it comes to large enterprises and companies
with a complex branched structure and large staff, the availability and
effectiveness of the trust component is minimized. It should be noted
that the huge amount of information that managers deal with, in fact,
in computer systems is missing and accumulated only by individual
employees. Typically, this refers to high-level information: knowledge of
information concentrated within the organization. Therefore, there is a
problem of implementing control and management mechanisms and
one of the methods that allows to solve this is the concept of knowledge
management3, 4.
1.3. The main provisions of the concept of knowledge management
Analytical company Gartner Group in its report «The Knowledge
Management Scenario: Trends and Directions for 1998–2003» gave the
following definition of the term knowledge management: «Knowledge
management is a discipline that promotes an integrated approach to the
creation, capture, organization, access and use of an enterprise’s information
assets. These assets include structured databases, textual information
3
Rudenko M. V., Kryvoruchko V. O. Upravlinnya znannyamy yak konkurentna perevaga
pidpryyemstva. Ekonomika ta derzhava № 4/2016. S. 74–78.
4
Tomax V. V. Sutnist procesu upravlinnya znannyamy pidpryyemstv promyslovosti.
Problemy ekonomiky. № 2/2014. S. 161–166.
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such as policy and procedure documents, and most importantly, the tacit
knowledge and expertise resident in the heads of individual employees».
That is, knowledge management is the search for information and people, as
well as the organization of processes that are aimed at achieving strategic
goals. According to Gartner Group analysts, knowledge management as
a discipline is related to corporate culture issues. A hierarchy of corporate
processes of knowledge management within the organization is formed,
which is built as they become more complex: dissemination of information,
joint (collective) work and innovation. Dissemination of knowledge
means not only the dissemination, but also the ability to access and apply
collective knowledge in their work. Team works means the possibility of joint
participation in work, processes, product development and more. Innovation
is the highest form of activity in terms of its complexity and value. Innovation
occurs when individual employees or groups use knowledge and work
together to generate ideas that improve processes, products and services.
According to Gartner Group, the knowledge management system can
increase the productivity of the organization by at least 20%5.
In turn, David J Skyrme gave the following definition of knowledge
management: «Knowledge Management is the explicit and systematic
management of vital knowledge – and its associated processes of creation,
organization, diffusion, use and exploitation – in pursuit of business
objectives». In his article «The Seven Ages of Information & Knowledge
Management: What Have We (Not) Learned?» he said: «The essence of
knowledge management draws together two threads – managing explicit
knowledge (in documents and databases) and managing tacit knowledge.
The former refers to information in its many guises (content) for which there
is a body of discipline in the information management community, and here
we are referring to information managers typically from a library rather than
information technology background. The second strand is the creation of an
environment and practices that enable people to share what’s in their heads
(community)»6.
According to the ISO 30401: 2018 standard «Knowledge management
systems – Requirements» «Knowledge management is a discipline focused on
ways that organizations create and use knowledge. Knowledge management
has no single accepted definition and no global standards predate this
management system standard. There are many well-known barriers to
successful knowledge management which still need to be overcome, many
confusions with other disciplines such as information management, and
many common misconceptions about how to do knowledge management,
for example the view that simply buying a technology system will be enough
for knowledge management to add value7.
Each organization will craft a knowledge management approach, with
respect to its own business and operational environment, reflecting their
specific needs and desired outcomes».
Michael Maoz 2014 Knowledge Management Will Transform CRM Customer Service
(Gartner Research, ID: G00262617) Gartner, Inc. https://www.gartner.com/en/documents/2677716.
6
David J Skyrme 2015 The Seven Ages of Information & Knowledge Management (North
Hampshire: England) http://www.skyrme.com/kmarticles/7ikm.pdf.
7
ISO 30401:2018 «Knowledge management systems – Requirements» (Switzerland)
https://www.iso.org/standards.html.
5
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Domino technology is embedded in this concept. The knowledge
of the organization is concentrated in the «heads» of employees, in the
records of databases, in the rules of business processes of the organization,
and, finally, in the files and archives. In order to use all this knowledge, we
need people and the ability to effectively search and obtain information
from those who have specific specific knowledge.. This will help them with
technologies such as e-mail, directories, etc., information and information
retrieval tools that employees need. As well as supporting technologies:
search, indexing, data categorization, place or workspace for collaboration
regardless of geographical and time frame.
There are two components to knowledge management. The first
is the search for knowledge, information and the right people. The second
component – the actions that must be performed after the information
is found, i. e. knowledge in action. It is about the real transformation of
knowledge into action and the creation of new knowledge to achieve
strategic results. This is especially true of innovations, innovations, and issues
of receptivity and rapid response.
2. Business process automation on the HCL Domino / Notes platform
HCL Domino / Notes (formerly IBM Domino / Notes and Lotus)
is a secure and stable enterprise-level cross-platform environment for
developing and running applications for collaboration, business process
automation, and email8.
Quick and flexible deployment of the platform allows you to
solve some problems of the organization immediately after installation.
Replication and clustering mechanisms within HCL Domino increase
operational reliability and flexibility in enterprise infrastructure management.
Security in HCL Domino includes identification of users of HCL
Domino servers using public keys, verification of digital signatures,
encryption of messages and applications, including individual fields
(elements) of both documents and the application itself. Also in HCL Domino
it is possible to use certificates in x.509 format. User or group access control
allows you to specify the access level, access rights, user type, assign one or
more roles at the application or server level.
HCL Domino already includes a mail service for messaging both within
the organization and with external contacts. Mail service is not only e-mail
messages, but also the ability to manage calendar events as an individual
user and a group of users.
User management service is also already part of HCL Domino and
allows not only to create and edit user data, but also to manage all kinds
of user access to various programs within the system. HCL Domino uses
a hierarchical username that allows to more flexibly manage the various
processes involved in user participation9.
Simple and intuitive interface allows you to easily use tools for
messaging and collaboration, as well as search for the necessary experts.
But e-mail service and user management are not the only features of
this system. First of all, it is a fast and convenient tool for developing various
applications both for use inside HCL Domino and for use on the web.
8

domino.

9

HCL Domino. HCL Technologies Limited (India) https://www.hcltechsw.com/products/
Pool Ltd software company (Ukraine) http://www.pool.kiev.ua.
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Figure 1. Example of a Domino client workspace
HCL Domino includes Domino Designer for developing applications
of different levels of complexity. Collective simultaneous access to these
applications is provided both by means of the Notes client («thick» client),
and any web browser («thin» client) from any device both mobile, and
desktop. Access via a web browser is provided by the built-in Domino web
server.
Architecturally, HCL Domino applications are a collection of databases
that store both design elements and any user information. These are not
relational databases, the information in them is document-oriented.
HCL Domino uses both LotusScript’s own language, LotusFormula,
and common languages such as Java and JavaScript to develop applications.
Applications in HCL Domino can be both open source and closed at the
discretion of the developer.
HCL Domino uses its own internal storage format – databases have
an NSF structure. There are also mechanisms for importing and exporting
data to exchange information with other systems. It is possible to customize
these processes using Lotus C and Java API, which also helps to expand the
possibilities for application development.
3. ClevaDesk document management system, corporate information
and business processes
To develop Domino-based web applications, pay attention to the
ClevaDesk system10.
ClevaDesk allows you to quickly create various web applications from
a web browser window. ClevaDesk visual designer is well suited for creating
complex web applications and portals with complex business logic and high
security requirements. It includes solutions for developing web applications
of any complexity, whether it’s just a website or a complex publishing system.
A simple intuitive designer allows to create solutions in a very fast time
without requiring specialized knowledge from developers. The designer
has more than 100 design elements that can be customized and styled to
your liking. In addition, ClevaDesk allows to make changes to the operating
system directly «on the fly», without rebooting.
10

ClevaDesk Intersoft LLC (Ukraine) https://www.clevadesk.com.
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However, ClevaDesk is not only a tool for application development,
but also a significant extension of the functionality of Domino. First of all, it
is possible to control the Domino HCL complex without using Domino’s tools
with the help of a «thin» client.
ClevaDesk also provides the use of relational databases along with
non-relational HCL Domino databases.
With ClevaDesk, you can connect web interfaces to existing Domino
applications. Organizations that use this technology can now display their
existing Domino applications on their websites and mobile devices..
ClevaDesk is hosted with a set of ready-made applications: internal
correspondence, internal organizational and administrative documentation,
contracts, approval of documents, tasks and assignments, customer
relationship management, etc.

Figure 2. Example of an electronic document management system interface
(Document approval scheme)
It is also necessary to note a number of features of ClevaDesk, in
particular:
• Checking the quality of filling out forms in real time – a set of tools for
proposing requirements for filling out forms. In the process of filling in the
system, the correctness of filling in each field is automatically checked and
tips are given to the user.. The result of using this tool is clean and accurate
data;
• Work with documents at the same time: while in the documents,
you can see those who are currently in this document, reading or editing
it. It’s very convenient and similar to how it’s implemented in Google Docs.
If someone changes a document, all users who have the document open
will be notified in advance and will be able to learn the new version of the
document.;
• A full-fledged secure messenger that can be embedded in any form
or site;
• ETL processors, using which, you can upload in real time any data
from HCL Domino in the SQL database;
• Integration with any external systems and services using REST and
SOAP.
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ClevaDesk takes full advantage of HCL Domino technologies,
including extensible security for third-party crypto providers to use electronic
digital signatures and web browser encryption.
The functionality of ClevaDesk as well as HCL Domino is not final, is in
constant expansion of opportunities that corresponds to tendencies of the
modern world.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ВИДАВНИЦТВА ТА
ПОЛІГРАФІЇ (вітчизняний та закордонний досвід)
З розвитком технологій, удосконаленням програмних і апаратних
засобів, модернізацією процесів навчання розширюються можливості
реалізації професійної підготовки майбутніх фахівців у ЗВО1. Учасники навчального процесу отримують можливість вийти за межі аудиторії
і використовувати у навчанні значно ширший діапазон інструментів, не
обмежуючись традиційними підручником і дошкою. Для задоволення
освітніх потреб розробляються і впроваджуються у практику ЗВО нові
види освітніх середовищ. Аналіз наукових праць і освітньої практики показав, що дизайн освітнього середовища для здійснення професійної
підготовки майбутніх фахівців залежить від ряду факторів: доступних технологій його створення і використання, засобів реалізації і представлення його наповнення, цілей застосування, особливостей самої спеціальності і спеціалізації підготовки тощо2, 3.
З метою з’ясування сучасних особливостей контенту та дизайну інформаційно-освітнього середовища підготовки бакалаврів видавництва
та поліграфії було проаналізовано досвід провідних вітчизняних та закордонних ЗВО.
Нині видавничо-поліграфічна галузь України забезпечується
спеціалістами, що готуються у кількох вітчизняних ЗВО. Підготовка ж бакалаврів за ОПП «Технології електронних мультимедійних видань» здійснюється у таких вузах: Українська академія друкарства, Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Національний авіаційний університет, Харківський національний економічний університет
ім. С. Кузнеця, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Черкаський державний технологічний університет, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
Серед зарубіжних ЗВО особливий інтерес викликають такі вузи
як Варшавський технологічний університет та Бергіський університет
Вупперталь (BUW), що є регулярними членами Міжнародної асоціації
дослідних організацій для інформаційної, медійної та видавничо-поліграфічної галузей (IARIGA) та Міжнародного кола навчальних закладів з

Гуревич Р. С. Використання сучасних технологій навчання у ЗВО // Теорія і практика управління соціальними системами. 2014. № 2. С. 3–10.
2
Братко М. В. Освітнє середовище ЗВО: функціональний аспект // Педагогічний
процес: теорія і практика. 2015. № 1–2 (46–47). С. 11–16.
3
Шишкіна М. П. Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу // Дисертація на
здобуття наукового ступеня д.пед.н. за спеціальністю 13.00.10 – «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України. Київ, 2016. 441 с.
1
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графіки, технології та менеджменту (IC), а також Інституту папірництва і
поліграфії Лодзької політехніки, Вищої школи друку і медіаіндустрії Московського політехнічного університету, Білоруського державного технічного університету
Всі згадані вузи протягом останніх десятиліть кардинально переглянули підходи до організації освітнього середовища професійної підготовки майбутніх бакалаврів видавництва та поліграфії, усвідомлюючи
потребу адаптуватися до потреб сучасного ринку праці у цій високотехнологічній сфері діяльності. ЗВО спрямовують зусилля не лише підвищувати матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчального процесу у традиційному університетському середовищі, а й
розбудовувати інформаційно-освітні середовища, відповідаючи глобальним викликам сьогодення4–6.
Аналіз показав, що формування інформаційно-освітнього середовища ЗВО проходило поступово у кілька етапів, кожний з яких залежав
від ряду факторів, включаючи матеріально-технічне оснащення, фінансові можливості, наявність відповідник педагогічних та ІТ кадрів тощо.
На перших етапах відбувалася комп’ютеризація освітніх установ.
Обладнання комп’ютерами робочих місць учасників навчального процесу дозволило створити, хоча і обмежене, проте достатньо роботоспроможне інформаційно-освітнє середовище. Викладачі отримали можливість створювати навчально-методичні матеріали в електронному
вигляді, а студенти користуватися ними, переносячи їх на змінних носіях.
На другому етапі ЗВО почали проєктувати власні локальні мережі,
що дозволило викладачам створювати інформаційні бази та наповнювати їх усіма необхідними матеріалами з використанням відповідних інформаційно-комунікаційних технологій. Учасники навчального процесу
отримали персональний доступ до всіх матеріалів, але доступ не повний,
а обмежений приміщеннями закладу освіти. Організовувати навчальний
процес, виконувати завдання, здійснювати самостійну роботу студенти
могли лише у навчальних аудиторіях. Щоб мати доступ до потрібних матеріалів, наприклад, у домашніх умовах, виникала потреба використовувати переносні носії даних.
На третьому етапі ЗВО почали підключатися до всесвітньої мережі
Інтернет, що дозволило вийти на більш високий рівень функціонування інформаційно-освітнього середовища, яке матеріально виражалося
у вигляді сайту чи веб-порталу. За визначенням Панченко Л.Ф., портал
ЗВО – це елемент просторово-семантичного компоненту інформаційно-освітнього середовища7. Наразі, абсолютно кожний вітчизняний вуз
має власний веб-портал, який надає відкритий доступ усім учасникам
4
Юденкова О. П. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як педагогічна умова підготовки кваліфікованих робітників для видавничо-поліграфічної галузі //
Теорія і методика електронного навчання. 2010. № 1. С. 256–262.
5
Пушкар О. І., Бондар І. О. Створення віртуального навчального середовища для галузі «Видавничо-поліграфічна справа» // Поліграфія і видавнича справа. 2010. № 2. С. 54–66.
6
Пушкар О. І., Сергієнко О. В. Підготовка інноваційних фахівців спеціальності «Технології електронних мультимедійних видань» // Проблеми інженерно-педагогічної освіти.
2013. № 40/41. С. 228–235.
7
Панченко Л. Ф. Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету: автореф. дис ... д-ра пед. наук / Л. Ф. Панченко, Луганськ : б. в.,
2011, 44 с.
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навчального процесу і відвідувачам до інформації про освітній заклад та
дозволяє здійснювати переходи до інших складових ІОС навчального закладу: сайти інститутів і кафедр, бібліотек та репозиторіїв.
Тобто, освітнє середовище вузу почало поступово переміщуватися у віртуальний простір. На відповідному веб-порталі чи сайті викладач
розміщував, а студент отримував доступ до необхідних навчальних матеріалів у будь-який час, у будь-якому місці, з будь-якого пристрою. У такому середовищі відбувався практично простий обмін інформаціє, що
потребував проміжних ланок (інструментів, програмних засобів, обладнання) зі сторони викладача – для створення матеріалів і їх розміщення;
зі сторони студента – для завантаження, виконання, надсилання викладачеві на перевірку та оцінювання.
На сьогоднішньому етапі розвитку, інформаційно-освітні середовища ЗВО отримали змогу використовувати технології хмарних обчислень, що дозволило створювати абсолютно відкриті середовища без
жодних просторових, часових і матеріальних обмежень. Хмаро орієнтовані технології надали змогу не просто здійснювати обмін інформацією, а
й безпосередньо створювати і змінювати її як особисто, так і колективно,
а також коментувати всі матеріали, ділитися думками і враженнями, творити і самовдосконалюватися8, 9.
Використання хмаро орієнтованих технологій у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії має ряд додаткових специфічних можливостей, що дозволяє10:
- забезпечити учасникам навчального процесу відкритий доступ
до всіх необхідних матеріалів у будь-якому місці та у будь-який час;
- використовувати доступне безкоштовне програмне забезпечення для розробки і застосування навчальних матеріалів та виконання навчальних завдань;
- надавати широкі можливості для співпраці всіх учасників навчального процесу – виконання спільних проектів, обговорення завдань,
дискутування, аналізу та оцінювання виконаних робіт;
- апробовувати створені проєкти;
- здійснювати швидкий обмін повідомленнями;
- надавати учасникам навчального процесу інструментарій для організації і контролю власної діяльності;
- поширювати і зберігати великі об’єми інформації.
Проведений огляд показав, що ЗВО на сучасному етапі розвитку
прикладають значні зусилля для розбудови інформаційно-освітніх середовищ, прагнучи забезпечити учасників навчального процесу усіма
необхідними матеріалами та створити умови для ефективного навчання та професійного становлення. ЗВО переходять у віртуальний простір і
прагнуть зробити освіту відкритою і доступною.
Кучай О. В. Хмарні технології як провідний інструмент інформатизації вищої
освіти // Вісник Черкаського університету. Вип. № 7. 2017. С. 47–51.
9
Вакалюк Т. А. Основні поняття хмаро орієнтованого навчального середовища //
[Електронний ресурс] // Нові інформаційні технології для всіх «ІТЕА 2014»: збірка праць
Дев’ятої міжнародної конференції. Режим доступу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014u
a1/1?e=5444579/11083293.
10
Денисенко С. М. Перспективи використання хмаро орієнтованого освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії // Інформаційні
технології в освіті, 2019. № 31. С. 46–54.
8
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Для прикладу, розглянемо дизайн інформаційно-освітнього середовища Бергіського університету Вупперталь Факультет електротехніки, інформаційних технологій та медіатехнологій (https://www.dmt.uniwuppertal.de/index.php?id=863), де здійснюється підготовка бакалаврів за
напрямом поліграфія та медіа.
Головним компонентом інформаційно-освітнього середовища
університету є веб сайт (рис. 1). Сайт вузу містить інформацію за рубриками: структура університету, навчання, дослідження та корисні посилання.
Відразу ж на головній сторінці сайту університету, без додаткових переходів, можна отримати детальну інформацію про специфіку кожного напряму підготовки та наукових досліджень.

Рис. 1. Головна сторінка сайту університету
Також на сайті є інформація про всіх викладачів, навчальні курси,
що вони викладають та наукові напрями діяльності, графік їх роботи та
розклад занять. На сторінках окремих викладачів розміщено матеріали,
доступні для завантаження у форматі .pdf.
З липня 2007 року Вупертальський університет запустив електронний портал підтримки навчання для студентів університету.

Рис. 2. Електронний портал університету
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Вупертальський університетський студентський електронний портал (ВУСЕП) призначений для електронної презентації інформації про
навчальні курси і дозволяє студентам отримати доступ до таких функцій:
• переглядати каталог онлайн-курсів та отримувати інформацію
про курси відповідних навчальних програм у вибраному семестрі;
• отримувати інформацію про основні події в університеті;
• створювати власний розклад онлайн;
• здійснювати онлайн-реєстрацію на обрані курси;
• подати онлайн-заявку на іспити;
• переглядати онлайн власні навчальні результати.
ВУСЕП містить перелік усіх навчальних курсів університету. Після
авторизації, студент обирає необхідний курс та отримує загальну інформацію про дисципліну, лектора, основні терміни, іспит і модульні контролі та короткий зміст дисципліни.

Рис. 3. Структура електронного порталу університету
Центральним елементом ВУСЕП є навчальна платформа Moodle,
якою користуються майже всі викладачі та студенти. Також, до внутрішніх
платформ Бергіського університету Вупперталь входять:
- Video2brain – відеотека, призначена для набуття студентами необхідних навичок при індивідуальному темпі навчання, шляхом перегляду
наданих викладачами відеоматеріалів, доступних при переході на сайт
linkedin (https://www.linkedin.com/learning/me?trk=v2b_redirect_learning).
- Podcast – медіа-портал подкастів, де викладачі університету можуть публікувати інтерв’ю, статті та інформацію з досліджень та викладання (https://podcast.uni-wuppertal.de/). Всі матеріали доступні широкій
громадськості і за межами університету.
- sciebo – служба хмарних сховищ для збереження і обробки матеріалів наукових досліджень, навчання та викладання.
- Campus App – мобільний додаток, що містить всю важливу інформацію про університет Вупперталь для студентів, співробітників і відвідувачів (рис. 4).
Таким чином, на основі проведеного дослідження, можна впевнено стверджувати, що сучасні ЗВО прагнуть забезпечити студентів усіма
необхідними навчальними, навчально-методичними та інформаційними
матеріалами. Саме інформаційно-освітнє середовище допомагає студентам отримувати доступ до всієї необхідної інформації і матеріалів та реалізовувати власну навчальну діяльність.
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Рис. 4. Мобільний додаток університету
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МЕРЕЖНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОКОМП’ЮТЕРА RASPBERRY PI
В сучасних реаліях будь-яке виробництво потребує оптимізації та
модернізації технологічного процесу і регламенту роботи персоналу з
метою підвищення ефективності використання робочого часу, збільшення прибутку та можливості збільшення заробітної плати.
Одним із варіантів вирішення цієї проблеми може бути введення
автоматизованого контролю процесу виробництва і взаємодії персоналу. Цю задачу можна вирішити засобами комп’ютерних мережних технологій. Використання сучасних методів та пристроїв обробки даних можна реалізувати ряд таких функції:
• відео фіксація об’єктів охорони;
• відео фіксація виробничого процесу;
• фіксація і аналіз виробничих шумів з метою виявлення порушення режимів роботи механізмів.
Результатом виконання цих дій для учасників виробничого процесу можуть бути створені умов, що унеможливлюють появу ситуацій,
які можуть нашкодити іміджу компанії, забезпеченню сприятливих ергономічних умов та безпеки для здоров’я.
Головна мета досліджень побудова системи відео- і аудіо фіксації
з можливістю автоматизованого контролю за дотриманням всіх технологічних умов персоналом та режимами функціонування обладнання.
Для побудови подібної системи потрібно спочатку класифікувати
головні вузли виробництва, оскільки для кожного із з них буде використовуватись певний набір апаратно-програмного забезпечення. Ключові
об’єкти та процеси для дослідження наступні:
• контрольно - пропускні пункти;
• моніторинг технологічного та робочого процесу;
• об’єктно-суб’єктне адміністрування.
На основі мікрокомп’ютера RASPBERRY PI пропонується реалізувати системну ідентифікацію персоналу у відповідних зонах виробничого
приміщення1. Створюється дворівнева перевірка: підтвердження особистості і надання доступу.
Розглядаючи процеси автентифікації особи необхідно звернути увагу на ті способи, які мають найбільш ефективне використання2.
На (рис. 1) наведені методи ідентифікації:
Статичні та динамічні методи взаємопов’язані і доповнюють один
одного створюючи відповідні переваги для врахування побудови систем.
1
Могильний С. Б. Мікрокомп’ютер Raspberry Pi – інструмент дослідника: посібник.
К. : «Талком», 2014. 340 с.
2
Бідюк П. І. Сучасні методи біометричної ідентифікації / Петро Бідюк, Володимир
Бондарчук // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. 2009. Вип. 1 (18). С. 137–146.

350

Основною перевагою статичних методів біометричної ідентифікації є їх відносна незалежність від психологічного стану користувача. Динамічні потребують більших затрат зусиль користувача і використання
додаткового апаратно-програмного забезпечення.

Рис. 1. Класифікація способів ідентифікації людини
На (рис. 2), надається модель процесу ідентифікації особи на пропускних пунктах функціонування якої виконує два методи а саме:
• фіксація обличчя (за допомогою камери і спеціалізованого програмного забезпечення отримується зображення, на якому риси обличчя, наприклад, контурів брів, очей, носа, губ, тощо порівнюються з
оригіналами в базі даних);
• сенсорна перевірка (за допомогою периферійного пристрою, наприклад FPM10A здійснюється шифрування та дешифрування даних).

Рис. 2. Модель системи перевірки особистості
Першим етапом перевірки може бути розпізнавання обличчя людини в реальному масштабі часу із застосуванням Raspberry PI, камери,
мови програмування Python та бібліотеки OpenCV. Де на основі зображення обличчя або підтверджується особа працівника або закривається
доступ. Процедура ідентифікації обмежена виконанням до двох спроб.

351

На окремих підприємствах з високим рівнем небезпеки допускається виконання перевірки у два етапи. Лише після позитивного проходження кожного з етапів система дозволить запустити пристрій чи отримати доступ до приміщення.
В результаті аналізу інформаційних джерел встановлено потребу
модернізації технологічних процесів з метою ефективного використання
робочого часу. Визначено сучасні методи ідентифікації людини та обрано найбільш ефективні для реалізації.
Розроблено модель на основі мікрокомп’ютера RASPBERRY PI,
яка в автоматичному режимі здійснює контроль процесом виробництва
і взаємодії з персоналом. Система дозволяє ідентифікувати особу, використовуючи статичні методи перевірки (фіксація обличчя, сенсорна
перевірка).
Запропонована мережна система контролю виробничого процесу
з використанням мікрокомп’ютера RASPBERRY PI може слугувати основою для подальших досліджень та побудови апаратно-програмного комплексу не тільки в галузі виробництва, але і в інших галузях.
Список використаних джерел та літератури:
1. Могильний С. Б. Мікрокомп’ютер Raspberry Pi – інструмент дослідника: посібник. К. : «Талком», 2014. 340 с.
2. Бідюк П. І. Сучасні методи біометричної ідентифікації / Петро
Бідюк, Володимир Бондарчук // Правове, нормативне та метрологічне
забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний
збірник. 2009. Вип. 1 (18). С. 137–146.
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ЛОГІКО-СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ
СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ
У рамках переходу освітнього процесу на інноваційну програму розвитку, особливу увагу приділяють розробці сучасних, ефективних комп’ютерних систем навчання. Такі системи дозволяють підвищити
ефективність учбової діяльності за рахунок індивідуалізації процесу навчання. Важливою частиною роботи таких систем є формування структури навчального матеріалу, що забезпечує адаптивність та прозорість
сприйняття інформації.
Традиційні методи навчання в педагогічних системах формувалися десятиріччями. Але результати наукових досліджень, проведених в нашій країні і у деяких закордонних1–3, свідчать про те, що існуючі методи і
засоби організації процесу навчання не достатньо відповідають сучасним
вимогам, які пред’являються до ефективності і надійності підготовки майбутніх фахівців. Найбільш характерним недоліком традиційного процесу
навчання є пасивний характер викладення знань, що не дозволяє здійснювати зворотний зв’язок від особи, яка навчається до викладача з можливістю подальшого контролю та інваріантності оцінки якості засвоєння
декларованих знань та формування індивідуальної траєкторії навчання.
Для створення математичних моделей інформаційних процесів у
системі навчання необхідно досліджувати процеси набуття й обробки інформації учнем, які пов’язані з можливостями його пам’яті.
Процес переробки інформації пам’яттю людини є динамічним і залежить від множини факторів, зокрема:
- складності подання та сприйняття інформації.
- обсягу і швидкості надходження інформації;
- часу надходження і зберігання інформації;
- психофізіологічних характеристик індивідуума.
Переробка інформації пам’яттю людини залежить від індивідуальних особливостей, ступеня навченості, функціонального й емоційного стану, тривалості й виду роботи й т. д. Всі ці властивості учня повинні
враховуватися при аналізі кінцевих характеристик проектованої системи
навчання.
Таким чином, моделювання процесу навчання полягає в кількісній
оцінці функцій пам’яті учня та виявленні математичних залежностей, що
встановлюють взаємозв’язок між характеристиками вхідної інформації
(її обсягом і типом, швидкістю надходження) і швидкістю її запам’ятовування, точністю її відновлення, тривалістю зберігання й т. п.
Anderson D. С., Borkowski J. G. Experimental Psychology. Research Tactics and Their
Applications. Illinois : Scot, Foresman and Company, 1978. 554 p.
2
Atkinson R. C., & Shijfrin R. M. Human memory: A proposed system and its control
processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.). The psychology of learning and motivation:
Advances in research and theory (Vol. 2). New York : Academic Press, 1968.
3
Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. М. : Педагогика, 1991. 240 с.
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Розглянемо найпростіші математичні залежності між кількістю інформації, яку засвоює людина і основними величинами, котрі характеризують процес надходження і зберігання інформації в пам’яті людини.
При розгляді функцій пам’яті людини можна виділити три основні
2
типи :
- прекатегоріальная пам’ять (інформація зберігається в сенсорної
(зорової, слуховий і т. д.) формі протягом 0,1–0,5 с;
- короткочасна пам’ять (інформація зберігається в інтерпретованої
формі протягом декількох секунд);
- довгострокова пам’ять.
Кінцевою метою навчання є формування стійких навичок і застосування навчального матеріалу навіть після тривалого часу після закінчення процесу навчання. Таким чином, найбільший інтерес представляє
вивчення процесів, що відбуваються в довготривалій пам’яті людини.
Людина через досвід набуває різноманітні знання про світ та перероблює інформацію, важливу для своєї діяльності в даний момент. Потім,
у процесії осмислення, вона набуває знання та навички самостійно керувати навколишнім середовищем. Це означає, що в довготривалій пам’яті
зберігається інформація певним чином систематизована і структурована.
Широко відома трикомпонентна модель пам’яті, яку запропоновали Р. Аткинсон і Р. Мікейл Шиффрін (рис. 1), де описали як структурні
складові, так і когнітивні процеси управління процесом засвоєння навчального матеріалу2.
Автори припустили, що керуючи процесом трансляції інформації
між блоками, можна подовжити термін зберігання інформації. Чим довше зберігається деякий матеріал в короткочасної пам’яті, тим міцнішим
виявляється слід в довгостроковій пам’яті.
Сама довгострокова пам’ять в цій моделі не має обмежень на час
зберігання інформації: її сліди не підлягають розпаду і зберігають переважно семантичну інформацію протягом місяців і років, що в реальному
житті, нажаль, не можливо.

Рис. 1. Модель пам’яті Р. Аткінсона и Р. Шиффріна
У зв’язку з цим актуальною науковою задачею є розробка нових
методів аналізу і синтезу структурних моделей змісту навчання таким
чином, щоб за максимально короткий строк навчити учня заданій сумі
знань, умінь і навиків, необхідних для виконання професійної діяльності.
Atkinson R. C., & Shijfrin R. M. Human memory: A proposed system and its control
processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.). The psychology of learning and motivation:
Advances in research and theory (Vol. 2). New York : Academic Press, 1968.
2
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Розглянемо один із факторів від якого залежить процес переробки інформації пам’яттю людини – це складності подання та сприйняття
інформації, яка визначається дидактичними поняттями: міра труднощі,
складність та доступність.
Одним із важливих критеріїв оцінки навчального матеріалу є доступність, яка визначається як міра труднощі. Труднощі – це розрив між
вихідним рівнем підготовленості учнів і вимогами, що висуваються до них.
Доступність навчання – дидактичний принцип навчання, який передбачає відповідність змісту навчального матеріалу, методів, засобів і
форм організації навчання віковим та індивідуальним особливостям дітей. Доступність – це міра труднощів засвоєння, яка орієнтується на найближчі перспективи розвитку учнів4.
В якості основних джерел складності можуть виступати:
- складність і обсяг наукового змісту навчання (кількість досліджуваних понять, фактів, законів, рівень абстрагування);
- початковий рівень підготовленості учнів до процесу засвоєння.
Складність, на відміну від труднощі, об'єктивна властивість, яка
притаманна тільки навчальному змісту. При оцінці складності необхідно
виділити два аспекти: структурний і змістовний. Структурна складність
обумовлена різноманітністю взаємозв’язків між елементами наукового
змісту. Змістовна складність характеризує якісну сторону досліджуваного
матеріалу.
Зміст навчального процесу, як система, може мати різну структуру
подання навчального матеріалу. При цьому елементи структури можуть
бути представлені як окремі знання або їх елементи, які можуть поєднуватися між собою різним чином.
Найбільш поширеними в даний час структурами викладу змісту є:
- лінійна структура, яка представлена у вигляді безперервної послідовності тісно пов’язаних між собою ланок, що пропонуються для вивчення, як правило, тільки один раз;
- концентрична структура, яка передбачає повернення до досліджуваних знань при кожному новому повторі навчального матеріалу;
- спіральна структура, яка дозволяє фокусувати увагу на вихідну
проблему, поступово розширювати і поглиблювати коло пов’язаних з
нею знань та більш динамічно організовувати навчальний процес.
Тип структури подання навчального матеріалу визначає сценарій
навчання та алгоритмічну реалізацію комп’ютерної системи навчання.
На сьогодні немає еталонів оцінювання інформаційних процесів
навчання, тому актуальним є структурування навчального матеріалу до
елементарних змістових одиниць та дослідження необхідних характеристик еталонів знань.
Проблемним питанням в даному випадку є вибір вихідних одиниць
виміру. У різних джерелах4–9 пропонується визначати величину, яка переробляється у пам’яті учня, як кількість символів, складів, слів, біт в секунду.
Максименко В. П. Дидактика: курс лекцій: Навч. посіб. / Хмельницький : ХмЦНП,
2013. 222 с.
5
Rudolf Flesch (1948). A new readability yardstick, Journal of Applied Psychology, 32 (3).
С. 221–233.
6
Мизернов, И. Ю., Гращенко Л. А. Анализ методов оценки сложности текста // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. 2015. № 18. С. 572–581.
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Існує декілька методів оцінки складності навчальних матеріалів,
які, практично, підміняються поняттям – читабельності. Читабельність
визначається, враховуючи довжину речень, кількість складів у словах,
кількість найбільш вживаних слів.
Найпростіший, найбільш популярний спосіб виміру читабельності
був створений Рудольфом Флешем5.
Врахувавши довжину слів та речень, вживаність слів, оцінка складності тексту для англомовних текстів має вигляд:
F=206,836–84,6*W–1,015*S
де F – індекс Флеша – оцінка складності тексту,
S – середня кількість слів у реченні,
W – середнє число складів в слові.
У більшості випадків значення індексу F знаходиться в діапазоні
від 0 до 100. При цьому: F=100-90 свідчать про високу легкості читання
тексту, тому вони легко сприймаються молодшими школярами; F=80–90
відповідає рівню шостого класу, 70–80 – сьомого, 60–70 – 8–9 класів, 50–60
і нижче – 10–11 класів, 30–40 – рівень коледжу. Індекс F=0–30 – рівень здобувачів вищої освіти та науковців. Це значення індексу F відповідає дуже
низькому рівню читабельності і означає, що тексти з такими індексами
для їх розуміння вимагають високого рівня освіченості. Такі значення індексу мають, як правило, наукові та спеціальні тексти.
Іншим популярним методом оцінки сприйняття текстів (труднощі
розуміння) є «індекс туманності», запропонований американським вченим Р. Ганнінгом6–8.
Індекс туманності визначає складність читання текстів, виходячи
з середньої довжини речення і відсотка складних слів. Наприклад, для
англійської мови складними вважаються слова, що складаються з трьох і
більше складів. Скоригована формула Ганнінга для текстів, які написано
кирилицею, має вигляд:

де S – число слів у реченні, N – число речень, M – число складних
слів. Під складним словом розуміється таке, в якому число складів більше чотирьох. Формула визначає можливий рівень освіти для засвоєння запропонованого тексту. Чим індекс Г менше, тим зрозуміліше текст.
Рекомендовані значення індексу Ганнінга: Г=16–20 – рівень вищої освіти,
Г=9–10 – рівень освіти старших класів, Г=7–8 – рівень середніх класів.
Максименко В. П. Дидактика: курс лекцій: Навч. посіб. / Хмельницький : ХмЦНП,
2013. 222 с.
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Rudolf Flesch (1948). A new readability yardstick, Journal of Applied Psychology, 32 (3).
С. 221–233.
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Мизернов, И. Ю., Гращенко Л. А. Анализ методов оценки сложности текста // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. 2015. № 18. С. 572–581.
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Зильберглейт М. А., Невдах М. М., Шпаковский Ю. Ф. Повышение качества учебной литературы // Труды БГТУ : Издательское дело и полиграфия. Минск : БГТУ, 2012. № 9.
С. 89–92.
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Устинова, Л. В. Перевірка складності випускних робіт учнів і студентів на основі
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Але реальна складність матеріалу характеризується не тільки довжиною слів, а, скоріше, смисловою складністю. Проблема полягає в тому що
відомі методики3–9 оцінюють складність тексту незалежно від його смислової наповненості і від результату запам’ятовування цього тексту учнем.
Вперше інформаційно-смислові елементи тексту (ІСЕТ) були запропоновані І. П. Подласим10, але критерії та методи формалізації навчального матеріалу не було визначено.
З огляду на різні рівні складності навчального матеріалу, при навчанні учня вкрай важливо шляхом смислової інтерпретації структурувати
вхідний інформаційний потік до елементарних одиниць – інформаційних
об’єктів (ІО), що зберігають смислові властивості цілого11.
Відповідно до теорії Дж. Брунера12, засвоюючи навчальний предмет,
учні повинні розуміти основні взаємозв’язки, тобто структуру навчального
матеріалу. Для цього необхідно, щоб учні концентрували увагу на засвоєнні основних понять, властивих предметної області, яка вивчається.
Процес формування інформаційного наповнення комп’ютерних
курсів відбувається, нажаль, суб’єктивно і відсутній прямий зв’язок між
навчальним матеріалом та тестовими питаннями. Тому пропонується
ввести поняття смислової одиниці знань (СОЗ) і аналізувати та оцінювати рівень складності тексту для запам’ятовування, як функцію від кількісті
(насиченості) тексту новими термінами або поняттями.
Структурування вхідного інформаційного потоку до ІО, які охоплюють основні поняття, визначення, закони та ін. дозволить налагодити зв’язок з наступної порцією матеріалу, та розробити тестові питання,
які будуть охоплювати основні ключові поняття навчального курсу. Вибір
цього критерію заснований на структурної організації інформації та подання її у вигляді певного числа понять і визначень.
Формальну структуру учбового курсу, який інкапсулює високоякісну інформацію для полегшення її педагогічного використання представлено (рис. 2). З точки зору змістового наповнення кожен елемент навчального курсу містить в собі цілі, певну навчальну діяльність та оцінку
навчальних досягнень.
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Таким чином, учбовий процес можна представити як сукупність
навчальних цілей̆ , навчальних матеріалів, завдань та заходів з контролю
знань, що структуровані та описані за допомогою метаданих. За допомогою метаданих також можливо визначити зв’язки між об’єктами (елементами знань), які логічно пов'язані один з одним.

Рис. 2. Богаторівнева інформаційна структура знань
Розглянемо задачу формування змістових одиниць та системи дидактичних знань з дисципліни за допомогою еталонної форми – інформаційних об’єктів (ІО), які є основою бази даних комп’ютерної системи
навчання. З точки зору практичної реалізації ̈ учбовий курс може бути
представлений̆ як сукупність ІO, що зібрані в цілісну структуру метаданих.
Еталонні одиниці знань повинні мати наступні характеристики:
- інформаційну повноту та логічну завершеність;
- інформаційну зв’язність з будь-якою іншою одиницею знань –
бінарне відношення змістових одиниць;
- кожна змістова одиниця формується в єдиному логіко-семантичному базисі.
Розглянемо методику оцінки рівня насиченості інформаційного
потоку і, як наслідок, визначення рівня його складності з метою подальшої алгоритмічної формалізації та розробки комп’ютерної системи навчання.
Нехай в досліджуваному навчальному матеріалі:
NΣ – загальне число слів;
N0 – число «другорядних» слів (загальний словарний запас, не
пов’язаний зі змістом навчального курсу), що не входять в СОЗ;
N’ – число ключових слів (ІО), що відносяться до вже відомих понять кількістю I’;
N’’ – число ключових слів (ІО), що входять в нові поняття кількістю I’’.
При цьому
NΣ = N0+ N’+ N’’,
тоді загальна кількість СОЗ:
IΣ = I’+ I’’.
Визначимо коефіцієнт насиченості новою інформацією досліджуваного матеріалу як:
ki = I’’ / IΣ.
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Для текстів великих обсягів доцільно розрахувати обсяг в словах
середнього СОЗ:
Nср = NΣ / IΣ.
Аналогічно знаходиться питома вага в словах одного СОЗ для вже
відомих і нових понять відповідно.
Таким чином, складність навчального матеріалу визначається коефіцієнтом насиченості новою інформацією ki для конкретного досліджуваного матеріалу.
Рівень та швидкість засвоєння інформації залежить не від загальної кількісті слів, а визначаються насиченістю (кількістю) смислових одиниць та послідовністю їх використання (вперше або вже використане),
тобто складністю розуміння нових елементів знань та виявлення відносин між ними.
При цьому навчальний матеріал представлено у вигляді семантичної мережи, в якої навчальна інформація представляється у вигляді
зв’язного неорієнтованого графа, де вершини відповідають ІО, а ребра –
смисловим зв’язкам між ними.
Представимо формальну або логічну структуру навчального матеріалу як організацію сукупності елементів знань xi, яка сприяє ефективній взаємодії викладача та учня.
Множина Х являє собою сукупність елементів xi учбового курсу, а
множина V – семантичні зв’язки з урахуванням коефіцієнта чіткої [0,1] або
нечіткої [0..1] логічної зв’язності між ними де vi ϵ V11.
Кінцева мета Z навчання формується згідно вимог навчальної програми та вимог кваліфікаційної характеристики фахівця. Мета Z є підмножиною базової множини знань X, де для xi ϵ X. Процес послідовного пред’явлення елементів знань можна представити у вигляді руху по
еталонної структурі інформаційного потоку, де R – множина розділів, T –
множина тем (рис. 2).

Рис. 2. Множинна модель структури навчального курсу
Змістовна, або, семантична структура матеріалу дозволяє встановити зв’язки між поняттями, а також врахувати тип цього зв’язку (причина
або наслідок, схожість або відмінність, близькість або віддаленість, і т. д.).
Для моделювання динаміки процесу навчання, на етапі пред’явлення знань, потрібно побудувати траєкторію руху в структурі знань в залежності від вихідного рівня навченості з метою генерації навчальних впливів
і управління інформаційним потоком за заданим сценарієм навчання.
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Технічними засобами вирішення цієї задачі є потужні комп’ютерні
системи обробки даних, які представлені у формі баз даних та знань, які
вміщують змістовні одиниці знань та методи їх обробки.
Постійний розвиток мультимедійних технологій стимулює процес
формалізації дидактичних знань та створення комп’ютерних систем навчання. Технологія гіпертекстової розмітки дозволяє візуально реалізувати цю методику, завдяки виділенню ключових слів і відповідних термінів
та налагодити інтерактивний зв’язок між ІО різних рівнів.
Таким чином, проведений аналіз інформаційних процесів у системі навчання дозволяє виявити формальні критерії оцінки складності з
точки зору логіко-семантичного аналізу навчального матеріалу.
Запропонована методика структурування наукового змісту навчання дозволяє розробити формальну модель навчання, яка може бути застосована при створенні комп’ютерних систем навчання, заснованих на
технологіях мультимедіа та гіпертекстової розмітки тексту.
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LOS FACTORES DETERMINANTES
EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS
EN LA ERA DIGITAL
Las transformaciones globales en la vida social, política, económica y
personal se notan en el primer lugar en las generaciones de los humanos,
que viven en las épocas correspondientes. En un informe desarrollado por
Meta4 sobre las diferencias y desafíos que tienen dos generaciones de hoy
se presenta el análisis de las aspiraciones y características de los Millennials
y los Centennials. Los Millennials nacieron entre 1980 y 1997 y son también
conocidos como la generación “Y”, mientras que los Centennials lo hicieron
entre 1997 y 20041. Los primeros buscan libertad para poder desarrollar su
trabajo y sus proyectos personales, son innovadores, cuestionan la autoridad,
son expertos en la utilización de tecnologías y redes sociales. Por su parte,
los Centennials tienen entre 12 y 19 años, son una generación realista y, a
diferencia de las generaciones anteriores, no se sienten definidos por lo que
poseen. Para ellos la tecnología no es un elemento de consumo sino una
herramienta que les facilita el acceso a la comunicación, al intercambio, a la
educación y al entretenimiento1.
Teniendo en cuenta el perfil del estudiante de la generación los
Centennials, los educadores de todos tipos de enseñanza están en búsqueda
сontínua de las herramientas que puedan fomentar la motivación y
desarrollo intelectual de los jóvenes de hoy.
Los métodos de la enseñanza de idiomas extranjeros se transforman
debido a las necesidades y retos de la actualidad. Por un lado, el avance de
tecnologías amplia el listado de recursos que podemos usar. Por otro lado,
los estudiantes, siendo pragmáticos impacientes, se sienten relajados y poco
motivados en inversar su tiempo en las investigaciones lingüísticas. Así que,
para crear el entorno positivo y emocionante en el aula de lengua extranjera
se requiere bastante energía e innovación.
Como consecuencia de todas estas nuevas tendencias pedagógicas
aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras, surge el Aprendizaje
Cooperativo (Fontes et al., 2019)2.
Centennials Vs. Millennials: Diferencias y desafíos para las marcas. En línea: https://
revistapym.com.co/destacados/diferencias-entre-millennials-y-centennials (Consulta: 16/03/2021).
2
Ángel Gabarrón Pérez La enseñanza de lenguas extranjeras y la Teoría de las Inteligencias
Múl- tiples de Gardner. Reflexiones sobre la importancia de la emoción en el aprendizaje de lenguas
extranjeras. En línea: https://www.researchgate.net/publication/339314404_La_ensenanza_de_
lenguas_extranjeras_y_la_Teoria_de_las_Inteligencias_Mul-_tiples_de_Gardner_Reflexiones_sobre_
la_importancia_de_la_emocion_en_el_aprendizaje_de_lenguas_extranjeras (Consulta: 17/03/2021).
1
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Generalmente, todos los modelos de Aprendizaje Cooperativo
tienen una serie de características comunes: un proceso positivo de
interdependencia entre los miembros que conforman el grupo de trabajo;
una interacción grupal directa; un impulso y una motivación por asumir
responsabilidades individualmente y en grupo2. Y este método funciona
de maravilla en los casos de proyectos comunes y grupales. En nuestra
experiencia los estudiantes del español como la segunda lengua extranjera
con las horas de aprendizaje muy escasas, sólo 2 horas por semana, suelen
organizar festivales de canciones, lecturas literarias, participar en congresos
con informes científicos y aun algunos hacen los programas de máster en los
países hispanohablantes. Todo eso es posible a raíz de la motivación personal
e inteligencia lingüística, o la habilidad para el uso creativo y especial de la
lengua2 por un estudiante con objetivos muy serios.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner
(1983) introdujo una concepción multidimensional de los procesos de
aprendizaje, ya que dicha teoría postulaba que todos los individuos poseen
diferentes tipos de inteligencias desarrolladas de manera diferente, que
pueden ser potenciadas mediante la práctica y el entrenamiento educativo
(Suárez et al., 2010)2. La variedad de las inteligencias mencionadas en la
Teoría de las Inteligencias Múltiples sigue ampliando el espacio educatiivo
y da lugar a una inteligencia más – la inteligencia emocional, que atrae la
atención de muchos especialistas en el proceso de enseñanza.
La Inteligencia Emocional (IE) es la capacidad de percibir, expresar,
comprender y gestionar las emociones. El primero en utilizar el concepto
de inteligencia emocional fue Charles Darwin, él destacaba la importancia
de la expresión emocional para la supervivencia y la adaptación. El primer
uso del término inteligencia emocional se atribuye generalmente a Wayne
Payne, quien lo cita en su tesis doctoral Un estudio de las emociones: el
desarrollo de la inteligencia emocional (1985). Sin embargo, esta expresión ya
había aparecido antes en textos de Beldoch (1964), y Leuner (1966). Stanley
Greenspan también propuso un modelo de inteligencia emocional en 1989,
al igual que Peter Salovey y John D. Mayer3.
El interés por las repercusiones de las emociones en ámbitos como
las relaciones en el trabajo impulsó la investigación sobre el tema, pero la
popularización del término se debe a la obra de Daniel Goleman, Inteligencia
emocional, publicada en 1995. El libro tuvo gran repercusión, en forma de
artículos en periódicos y revistas, tiras cómicas, programas educativos, cursos
de formación para empresas, juguetes, o resúmenes divulgativos de los
propios libros de Goleman3.
Obviamente el interés prestado a la inteligencia emocional hoy día
no puede ser exagerado. Merece la pena mencionar el libro Inteligencia
emocional para la vida cotidiana: Una guía para el mundo real. El gurú
tecnológico, consultor y autor Justin Bariso lo publicó en 2020. El autor
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presenta una estrategia que conocidos emprendedores como Tim Cook,
director ejecutivo de Apple, y Jeff Bezos, fundador de Amazon, han puesto en
práctica, precisamente para concentrar toda su atención en sus palabras. Se
trata de la "regla del silencio incómodo", un concepto desarrollado por Justin
Bariso. Consiste en que cuando te enfrentas a una pregunta desafiante, en
vez de responder de inmediato, haces una pausa y piensas profundamente
cómo quieres responder4.
Estos son algunos de los beneficios que puede proveer la práctica
regular de esta regla, según Bariso:
Silenciar el mundo exterior
Ejercitar tu pensamiento
Llegar a la raíz de los problemas con mayor efectividad
Dar respuestas mejor pensadas, más profundas
Equilibrar tus emociones
Estar en armonía con tus valores y principios
Decir lo que realmente quieres decir
Aumentar tu confianza4.
Esta estrategia y muchas otras que se refieren al desarrollo de la
inteligencia emocional y pueden ser aplicadas en las clases de discusiones o
debates temáticos. Los jóvenes de hoy buscan y aprecian extremadamente
las posibilidades de aprender lo necesario de las experiencias de los famosos
y exitosos. Steve Jobs sigue siendo un role model para los Centennials tanto
como para los Millennials. Y lo sabemos definitivamente que Steve Jobs
usaba las prácticas de inteligencia emocional con regularidad en su vida
cotidiana. Solo leer el texto sobre esa persona es bastante para un estudiante
que se entusiasme en búsqueda y preparación de los materiales menos
conocidos sobre esta figura destacada. Y cada vez que nos referimos al
contenido similar de la clase, es evidente que la motivación e inteligencia
emocional se colaboran en una manera eficiente.
En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, no se concibe el
aprendizaje de una lengua no materna sin la recreación de un ambiente donde
el aprendiz pueda expresar libremente sus emociones, para lo cual es necesario
priorizar el aprendizaje cooperativo y exento de presión sobre el individual,
memorístico y competitivo (Montero, 2018). De esta manera, se produce
un desarrollo del proceso de aprendizaje de la lengua no materna con una
evolución acorde a las posibilidades cognitivas del discente (García, 2016)2.
Las numerosas investigaciones del campo educativo en términos de
la ciencia cognitiva han contribuido al surgimiento de Neuroeducación – es
la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje: analiza el desarrollo del cerebro humano
y su reacción a los estímulos, que posteriormente se transforman en
conocimientos. Para que este proceso funcione de la mejor manera posible,
diversos expertos han detectado que la emoción y la motivación son clave.
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Y es que “el cerebro solo aprende si hay emoción”, tal y como afirma
el doctor Francisco Mora. Por esta razón, introducir la neuroeducación en el
aula puede transformar la manera de dar clase y de abordar las diferentes
materias a lo largo de los cursos escolares5.
Para alinear los métodos de enseñanza de idiomas extranjeros con
las demandas de actualidad necesitamos estar preparados para nuevos
cambios inminentes. Por lo tanto, la aplicación de los conocimientos
conseguidos por la ciencia moderna es necesaria para lograr los objetivos
educativos. Según Albert Einstein, la imaginación es más importante que
el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el
mundo. Sin duda, motivación e inteligencia emocional tienen mucho en
común con la imaginación. Si la aprendemos potenciar, nos llevará al éxito.
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БАЗОВІ ІНШОМОВНІ КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Інтеграція України в міжкультурний простір, розширення економічних зв'язків зумовлюють необхідність модернізації підготовки
фахівців з метою ефективної міжкультурної взаємодії. Актуальність даного дослідження обумовлюється тим, що в умовах переходу до відкритого інформаційного суспільства знання іноземної мови стають все
більш необхідним. Сьогодні іноземна мова є ефективним інструментом
спілкування, за допомогою якого можнасучасний фахівець зможе краще пізнати культуру інших країн, реалії життя молоді, дізнатися про отримання професійної освіти, а також розширити свій кругозір та узнати
багато нового та цікавого. У сфері крос-культурної комунікації найбільш
актуальним є застосування інформаційних та комунікаційних технологій. Дані технології здатні стати засобом, за допомогою якого свідомість
людини набуває нового характеру. Перш за все уміння моделювати ситуацію, використовуючи комп’ютер, приводить до виховання такого
мислення, в якому домінують культурні та моральні цінності. Англійська
мова – елемент культури, який функціонує в рамках певної культури, тому
ми повинні бути знайомі з особливостями цієї культури, з особливостями функціонування англійської мови в цій культурі, тобто мова йде про
необхідність формування країнознавчої компетенції. Щоб сформувати у
студентів іншомовні комунікативні компетентності поза мовного оточення, недостатньо наповнити заняття з англійської мови умовно-комунікативними та комунікативними вправами, які дозволяють розв’язати комунікативні задачі. Важливо надати їм можливість мислити, розв’язувати
будь-які проблеми, які породжують думки, міркувати англійською мовою
над можливими шляхами розв’язання цих проблем з тим, щоб студенти акцентували увагу на змісті свого висловлювання, щоб у центрі уваги
була думка, а англійська мова виступала в своїй прямій функції – формування та формулювання цих думок1, 2.
Іншомовна професійна підготовка сучасних фахівців у атмосфері
європейської та євроатлантичної інтеграції вбирає в себе багато наукових галузей, відображаючи особливості їх майбутньої практичної діяльності. При цьому слід зазначити, що загальнотеоретичний рівень підготовки формує у студентів досить повне та цілісне уявлення про історію
розвитку того чи іншого явища, методологію його дослідження, дозволяє
Брик Р. С. Формування професійної компетентності майбутніх працівників сфери
туризму в професійно-технічних навчальних закладах засобами інформаційних технологій: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2011. 20 с.
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оволодіти основами практичних навичок та вмінь іншомовної комунікативної взаємодії, тобто виконує комплексне завдання щодо всебічної та
повноцінної підготовки професійних кадрів.
Беручи до уваги заявлену актуальність дослідження основну мету
статті ми вбачаємо в виокремленні та описі іншомовних комунікативних
компететностей сучасного фахівця в умовах євроінтеграційних процесів.
Новизна дослідження полягає у тому, що нами були проаналізовані чотири іншомовних компетентності (пізнавальні, мотиваційні, комунікативно-діяльнісні та міжособистісні), а наукові здобутки автора полягають в
інкорпоруванні ідей, поглядів щодо заявленої проблеми в єдину систему
іншомовної метакомпетентності сучасного фахівця в умовах євроінтеграційних процесів.
Виклад результатів дослідження. На підставі аналізу досліджень3, 5, 6, 8, доцільно виділити наступні іншомовні компетентності сучасних фахівців: пізнавальні, мотиваційні, комунікативно-діяльнісні та міжособистісні.
Пізнавальні іншомовні компетентності містять у собі сукупність
знань про міжкультурну комунікацію, сутність і особливості цього процесу, а також знання про роль культури для людини і суспільства, про особливості комунікаційних процесів у полікультурному середовищі, про місце міжкультурної комунікації у професійній діяльності.
1) Знання про особливості міжкультурної комунікації: знання змісту
поняття „міжкультурна комунікація”; окремих складових цього феномену (поняття культури і комунікації, їхній взаємозв’язок, місце мови у цьому процесі); знання особливостей процесу комунікації; комунікативних
стратегій і стилів спілкування; прийомів вербального і невербального
спілкування.
2) Соціокультурні знання про: елементи різних культур та їхні особливості (історія, звичаї, традиції, мова, норми поведінки); соціальні норми
поведінки, обумовлені певною культурою; національно-культурні особливості мовленнєвої поведінки представників інших культур та власної
культури; стереотипи та їхній вплив на процес комунікації.
3) Лінгвістичні знання: знання граматичної структури іноземної
мови; лексичного складу мови, якою здійснюється міжкультурне спілкування; семантичних особливостей лексичних одиниць іноземної мови,
їхнього культурного компоненту; мовних стилістичних прийомів; усвідомлення зв’язку лексичних одиниць з культурними цінностями народу1, 3, 5.
Основними технологіями, які можна застосовувати при вивчені
іноземної мови є технології синхронної та асинхронної комунікації. Тех1
Брик Р. С. Формування професійної компетентності майбутніх працівників сфери
туризму в професійно-технічних навчальних закладах засобами інформаційних технологій: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2011. 20 с.
3
Сотер М. В. Іноземна мова як засіб професійної міжкультурної комунікації: навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей. Миколаїв: Іліон, 2018. 212 с.
5
Byram M. The Intercultural Speaker and the Pedagogy of Foreign Language Education.
The SAGE Handbook of Intercultural Competence. 2009. P. 321–332.
6
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Language Learning Journal. 1997. Vol. 10. P. 32–38.
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нології синхронної комунікації – це Інтернет засоби, які дозволяють здійснювати синхронне спілкування у режимі реального часу (чат, відео чат
та аудіо чат). Прикладом таких засобів, за допомогою чату та голосового
зв’язку, є Skype та Yahoo Messenger. Технології асинхронної комунікації –
це Інтернет засоби, які дозволяють обмінюватись інформацією з затримкою у часі (форуми, електронна та аудіо пошта, сайти, блоги, вікі).
Варто зауважити, що обговорення проблемних ситуацій іноземною мовою набуває особливого значення – одночасна зосередженість
на проблемі та грамотності висловлювання думок викликає подвійне
емоційне, психічне та фізичне напруження співрозмовників. Під впливом емоцій постійної уваги потребує культура мовлення, контроль студентів за виявленням згоди, незгоди,здивування тощо, що мають деякі
розбіжности з проявом подібних почуттів в національній ментальності.
Отже, подібна диференціація дає можливість кожному студенту переглянути власну культуру мовлення та ставлення до співрозмовників у процесі спілкування, запозичити для себе нові методи та культуру участі у
дискусії5, 6.
Досвід кафедри іноземних мов виділяє роль студентських науково-практичних конференцій як дієвого засобу у формуванні культури
професійного наукового мислення та професійного мовлення майбутніх
магістрів сфери туризму. Ведення конфереції іноземною мовою, спонтанне мовлення студентів-лідерів, ведучих конференції, та доповідачів,
вільне володіння деяких учасників конференції кількома іноземними мовами та самостійність вирішення проблем у межах студентської аудиторії
сприяє формуванню та розвитку офіційного стилю ділового спілкування
та мовного етикету.
Мотиваційні іншомовні компетентності передбачають наявність
позитивного й толерантного ставлення до міжкультурної взаємодії,
усвідомлення значення морально-духовних цінностей власної культури та культури інших народів, наявність інтересу до культурних особливостей інших країн та зацікавленість в успішній комунікації, що в свою
чергу обумовлює появу стійкої мотивації до здійснення міжкультурної
взаємодії. Зазначені вище компететності дві складові: мотиваційну і ціннісну, зміст яких можна розкрити за допомогою певних характеристик:
1) прагнення до співпраці з представниками інших культур і розширення
комунікативних контактів; інтерес до вивчення культурних особливостей
різних країн, їхніх традицій, мови, історії; прагнення до створення позитивної емоційної атмосфери у спілкуванні, до розуміння співрозмовника;
стійкість до конфліктних міжкультурних ситуацій і здатність передбачення позитивного їх рішення; 2) усвідомлення самого себе як представника
певної культури; розуміння національних особливостей власної культури; поважне ставлення до інших культур та культурних особливостей їхніх представників (толерантність); визнання значущості духовно-моральних цінностей інших народів3.
Сотер М. В. Іноземна мова як засіб професійної міжкультурної комунікації: навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей. Миколаїв : Іліон, 2018. 212 с.
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Таким чином, наявність мотивів до здійснення міжкультурної комунікації й потреби їхньої реалізації у туристичній діяльності зумовлює
появу стійкої мотивації до успішної міжкультурної взаємодії та усвідомлення значення такої взаємодії у професійній діяльності.
Аспекти мотивації розглядаються багатьма дослідниками: Д. Ашировим, А. Реан, К. Роджерсом, В. Сластьоніним та іншими. Вони характеризують мотивацію як спонукання до дії, до усвідомлюваної причини, від
якої залежить вибір дій і вчинків особистості.
З точки зору Д. Аширова, мотивація є процесом, що бере початок з
фізіологічної чи психологічної потреби, активізує поведінку, спрямовану
на досягнення мети3.
Н. Басова поділяє мотиви на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх
мотивів відносить процесуальні, результативні, мотиви саморозвитку, які
сприяють самоосвіті та самовдосконаленню. Зовнішні мотиви: суспільні
та особистісні, що відображають самоствердження, оцінку, успіх4, 8.
У своїх дослідженнях В. Семиченко виділяє такі групи мотивів:
- професійні – виникають в процесі професійної діяльності;
- соціальні – бажання спілкуватися, підвищення соціального статусу, престижності;
- пізнавальні – отримання нових знань;
- матеріальні – бажання забезпечення матеріального добробуту;
- утилітарні – отримання власної переваги та безпеки5.
Протягом всіх етапів професійної підготовки змінюється розвиток професійної мотивації. О. Книш виділяє низку положень, що притаманні всьому процесу розвитку. Структура професійної мотивації має
багато рівнів: професійна мотивація змінюється в процесі професійної
підготовки у бік структурування і впорядкування, змінюються якісні характеристики – сила й стійкість мотивів, їх кількість і структура – мотивація відповідає професійній діяльності; відбуваються зміни в мотивації
професійно-діяльнісного рівня; стійкими є соціальні мотиви; зворотній
зв'язок між науково-пізнавальними та професійними мотивами; успішність професійної підготовки має залежність від якісних характеристик
мотивації7, 8.
Комунікативно-діяльнісні іншомовні компетентності готовності до
міжкультурної комунікації передбачає володіння спеціалістом комунікативною компетенцією і певними уміннями, що дозволяє спеціалістові
успішно здійснювати професійну діяльність, професійно-ділове й міжособистісне спілкування.

3
Сотер М. В. Іноземна мова як засіб професійної міжкультурної комунікації: навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей. Миколаїв : Іліон, 2018. 212 с.
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Комунікативна компетенція є невід’ємною складовою професійної діяльності й містить у собі здатність використовувати іноземну мову
для досягнення професійно значущих цілей. Розробляючи проблему
комунікативної компетенції в підготовці фахівців, зарубіжні й вітчизняні
вчені, як-то: Ю. Пассов, О. Соловова, Р. Мільруд, В. Сафонова, Н. Гальскова,
А Богуш, С. Ніколаєва та ін., підкреслюють важливість цієї компетенції у
професійній діяльності фахівця й визначають у її складі такі компоненти:
лінгвістична, дискурсивна, соціокультурна, стратегічна компетенції, деякі дослідники додають прагматичну, соціолінгвістичну, мовленнєву, соціальну компетенції5, 7.
Структура комунікативно-діяльнісного компоненту готовності до
міжкультурної комунікації містить комунікативну складову, яка розкривається лінгвістичними і соціокультурними уміннями, а також групу професійних умінь, якими має володіти майбутній менеджер туризму:
1) комунікативні уміння: використання прийомів вербального і невербального спілкування; дотримання норм ділового спілкування; уміння створювати позитивну атмосферу спілкування й праці (емпатія);
2) лінгвістичні уміння: дискурсивні (уміння формулювати висловлювання, правильно транслювати зміст власного висловлювання співрозмовникові); здійснення спілкування іноземною мовою в усній і письмовій формах; створення діалогу іноземною мовою на основі засвоєних
лінгвістичних знань;
3) соціокультурні уміння: аналіз культурних відмінностей співрозмовників; толерантне ставлення до культурних особливостей партнера по комунікації; використання соціокультурних знань у спілкуванні;
уміння враховувати вплив стереотипів та національно-культурних особливостей країни у розробці туристичних маршрутів та здійсненні міжкультурного спілкування; уміння стримувати власні емоції, проявляти доброзичливість, тактовність;
4) професійні уміння: організаційні уміння; уміння використовувати стратегії управління; передбачення і розв’язання конфліктних ситуацій; використовування технології розробки і організації міжнародних туристичних маршрутів4.
Основними характеристиками конструктивних вмінь є моделювання в педагогічному процесі ситуацій, що спричиняють розвиток професійних інтересів майбутніх менеджерів туризму; використовувати
набуті знання з метою реалізації творчого потенціалу; вміння використовувати інноваційні технології та впроваджувати їх у майбутню туристичну
діяльность; інтегрувати знання з різних сфер та застосовувати їх відповідно до ситуації; використовувати методи, форми, прийоми для взаємодії
у туристичній діяльності; розробляти алгоритм реалізації програми формування професійної культури майбутнього менеджера туризму; постійно оновлювати знання, вивчати сучасний досвід з проблеми розвитку
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сфери туризму; планувати свою управлінську діяльність на найближчий
період, вміння перебудуватися, враховуючи зміни, які відбуваються в
суспільстві, а також виділяти головні напрямки у своїй життєдіяльності
щодо підвищення рівня професійної культури3, 4.
Проаналізувавши наукові праці С. Вітвицької8, О. Дубасенюк1,
Н. Кузьміної2, ми визначили групу організаторських умінь, які характеризуються вмінням організовувати власну діяльність; ефективно використовувати рольову поведінку відповідно до умов з метою розв’язання
професійних завдань (організація групи туристів, організація відпочинку туриста, відповідно до його вимог; організації дослідницько-пошукової діяльності); стимулювати самостійність, відповідальність, активність;
приймати оптимальні рішення у конкретних ситуаціях, наприклад конфліктна ситуація з вибагливим клієнтом; ефективно взаємодіяти з оточуючими, проведення переговорів з партнерами; раціонально розподіляти
доручення між колегами в процесі організації комунікації та періодично
контролювати їх виконання; ефективно планувати робочий час та раціонально автоматизувати роботу туристичного офісу2, 4.
Моделювання та реалізація атмосфери психологічної підтримки в
процесі навчання, встановлення контакту з клієнтами та мікрогрупами,
стимулювання та розвиток у майбутніх менеджерів туризму зацікавленості навчально-виховною позааудиторною діяльністю; спонукання до
свідомого використання набутих умінь у майбутній професійній діяльності; вміння спілкуватися в соціумі, все це включають в себе комунікативні вміння.
На нашу думку, головними характеристиками комунікативних
умінь є: грамотне висловлювання своєї думки; корегування своєї поведінки у процесі спілкування; використання прийомів та засобів комунікації у процесі здійснення туристичної діяльності; формулювання
завдань; використання вербальних та невербальних засобів комунікації
у процесі спілкування з клієнтами; емоційно та уважно слухати співрозмовника, поважати чужі переконання; вміння аналізувати та представляти історико-культурну спадщину регіону, країни; проводити екскурсії;
брати участь у науково-практичних конференціях туристичного спрямування та ін.
Вміння аналізувати, оцінювати, узагальнювати одержані результати щодо складових професійної культури майбутніх менеджерів туризму, порівнювати їх з попередніми; визначати рівень сформованості
професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній
1
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діяльності та шляхи її підвищення належать до оцінних умінь операційно-діяльнісного критерію формування професійної культури.
Проективні уміння характеризуються моделюванням стратегічної програми розв'язання актуальних управлінських цілей та завдань
туристичної діяльності в контексті підготовки майбутніх менеджерів туризму. Вміння будувати концепцію, мету професійної діяльності майбутнього менеджера туризму; розробляти етапи вирішення завдань надання туристичних послуг; передбачати труднощі, що можуть виникнути в
процесі взаємодії менеджера з партнерами, клієнтами, колегами; моделювати методи і засоби, що сприятимуть ефективній професійній діяльності майбутніх менеджерів туризму; проектування елементів програми
індивідуального розвитку особистості, майбутніх менеджерів туризму;
моделювання цілей та засобів удосконалення власної самоосвітньої
діяльності2, 4.
Міжособистісні іншомовні комунікативні компетентності передбачають наявність прихильності – позитивного, неупередженого ставлення до носія іншої культури. Першим кроком прихильності є нівелювання
будь-яких стереотипів про інші культури та культурні цінності. Прихильність та уникнення стеротипізації має корелюватися із здатністю толерантно працювати в полікультурному середовищі для забезпечення
успішної крос-культурної взаємодії у сфері туризму трансформувати набутий під час комунікативної взаємодії досвід в поле особистісного культурного досвіду.
Висновки дослідження. Таким чином, у межах дослідження нами
було розкрито базові ознаки та складові структури крос-культурної
освіти, серед яких відкритість до пізнання чужої культури, здатність до
сприйняття між культурних відмінностей комунікантів, усвідомлення
значимості культурних відмінностей, здатність долати непорозуміння,
що виникають у процесі міжкультурної взаємодії, налаштованість на кооперацію з представниками іншої культури, вміння розмежовувати колективне та індивідуальне в комунікативній поведінці представників інших культур, здатність отримувати знання про іншу культурну дійсність
та використовувати їх, здатність встановлювати і підтримувати зв'язок
між рідною та іншомовною культурою, допитливість та відкритість у відношенні до представників інших культур, здатність долати соціальні, етнічні та культурні стереотипи, здатність визначати рівень етноцентризму,
здатність до подолання етноцентричних установок, володіння набором
комунікативних засобів та правильний їх вибір у залежності від ситуації
спілкування.
Отже, формування іншомовних комунікативних компетентностей є
невід’ємною складовою навчання іноземної мови, адже міжкультурна комунікація у професійному середовищі є можливою й успішною тільки у
разі розуміння й тлумачення різних аспектів культури і мовної поведінки
представників іншої культури. Тому, у навчанні іноземної мови студентів
викладачі повинні робити акцент не тільки на вивченні культурних осо2
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бливостей країни, мова якої вивчається, особливості специфічних національних особливостей представників даної культури, моделей їх поведінки, а й формувати власну національну ідентифікацію. Саме з цією
метою викладачі кафедри використовують матеріали, що містять соціокультурний компонент, розробляють завдання, які направлені на формування пізнавальних, мотиваційних, комунікативно-діяльнісних та міжособистісних іншомовних комунікативних компетентностей.
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SOME PRINCIPLES OF LANGUAGE TRAINING OF SPECIALISTS
IN THE FACULTY OF INTERNATIONAL RELATIONS
Training a competent and competitive specialist in the modern
labor market is the main task of higher education. The need for specialists
who speak at least one foreign language at a high level increases the
need to study foreign languages in non-language universities. This is
especially true for students of International Relations, International Business
and International Law whose future specialties are inextricably linked
with international contacts. The English language proficiency is a key
requirement for specialists, ranging from participation in the professional
arena to reaching a desirable position in terms of their career path, and in
particular, international professions. The English language proficiency also
offers a tremendous advantage in terms of the employability of graduates
who are willing to work overseas, or for international organizations within
their own country.
Our task is to study and summarize the teaching experience, to
collect all the tried and tested methods of teaching a foreign language to
international relations students.
Analysis of foreign language programs for students of International
Relations, International Business and International Law shows that the main
attention is paid to the development of practical skills in such activities as
reading, writing, listening, speaking. Peculiarities of mastering the terminology
of the specialty are not considered in full measure, despite the fact that
the relevant skills are required in each type of speech activity. The study of
grammatical features of a foreign language with the use of relatively simple
sentences creates the illusion of structural correspondence of texts written in
different languages, which differ significantly in their morphology, phonetics
and other features. Of course, experienced foreign language teachers working
in higher education institutions draw attention to the existing contradictions
between the real language skills of students at the initial stage and the urgent
need to master the ability to translate original texts. They independently
include relevant materials in the training course. However, there is a
paradoxical situation when formal compliance with existing programs may
ignore the peculiarities of mastering the relevant terminology.
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The experience of work at non-language faculties shows that the level
of training in a foreign language remains quite low. It is necessary to take
into account modern training requirements – acquisition of information
exchange skills, mastery of practical skills of professionally oriented
communication in a foreign language – oral and written, ability to analyze,
summarize and critically evaluate information, apply knowledge in a new
situation, develop and defend own point of view. substantiate one’s opinion
on professional issues in a foreign language.
The practice of teaching foreign languages at the faculties of
natural sciences shows that the most effective way to study a foreign
language in the specialty is to combine a professional-oriented approach
with the method of interactive communication. The mode of interactive
communication between students and the teacher during a foreign
language lesson allows you to effectively use and turn the disadvantage into
the advantage of a real student group with different levels of professional
and language skills, to simulate real life situations.
Studying the views of specialists on this issue (G. Bogin, A. Verbytsky,
N. Gez, I. Zimnyaya, T. Kostyukova, T. Koval) allows us to characterize
the foreign language communicative competence of students of nonlanguage faculties as a situational category that reflects the ability of the
future specialist to implement professional knowledge about the specifics
of professional activity and linguistic knowledge (grammar, phonetics,
vocabulary), the ability to communicate effectively, the ability to overcome
the psychological barrier and experience of foreign language professional
communication, which contribute to the creative solution of various practiceoriented problems. training3. However, as Luckin R., notes, in most studies
the professional foreign language communicative competence of a student
acts primarily as the ability to reproduce mainly external, symbolic similarity,
rather than the holistic content of professional activities related to the use
of a foreign language. As a result, the issue of forming such a professional
competence in a student of a higher non-language educational institution
remains unresolved6.
Language training of specialists in international relations involves
mastering not only language tools in general but also various techniques
and methods of professional communication. The combination of such
knowledge, skills and abilities provides adequate language behavior in
specific conditions of professional communication in an environment of
international interaction. Under the linguistic behavior of an international
specialist, we understand the psychological, psycholinguistic and linguistic
activity of the specialist, aimed at interacting with colleagues in order
to solve professional problems. An adequate language behavior of an
international specialist indicates: 1) this purposeful language ability to
organize and communicate in the professional sphere; 2) readiness to solve
specific tasks by interacting with colleagues; 3) high level of professional
foreign language competence. Training in adequate language behavior
of the future specialist in international relations, as long-term practice
3
Kessler G., (2018). Technology and the future of language teaching [PDF]. Retrieved
from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/flan.12318.
6
Luckin R., Holmes W., Griffiths M. & Forceir L. B. Intelligence Unleashed: An argument
for AI in Education / R. Luckin, W. Holmes, M. Griffiths & L. B. Forceir. London : Pearson, 2016. 26 p.
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shows, should take place in the conditions of formation of the educational
environment.
The learning language environment is a systemic objective
characteristic of a highly effective process of learning a foreign language. It
provides a methodological opportunity to raise the bar of language training
to the required standard and allows to form a professionally oriented system
of knowledge, skills and abilities of the future specialist in international
relations; to develop his abilities in the field of planning and effective
solution of issues that are directly related to the quality of foreign language
proficiency as a means of achieving high professional results. In the
course of analysis and description of professional training of a specialist in
international relations, peculiarities of his speech activity, solving professional
problems, we were able to identify and substantiate a number of principles
that allow to form a learning environment in the educational process.
One of the leading principles of formation of the educational
environment is the principle of reliance on the features of functional and
role activities of an international specialist. During the organization of the
learning process it is extremely important to plan the stages of mastering
by the student all types of direct and indirect communication used in the
modern environment of professional interaction, as well as methods of
managing them. A special attention should be paid to the issue of mastering
special types of speech, such as information, forecast for the near and / or
long term, welcome speech, public speech, report-speech, etc.
An important role in shaping the learning environment is played by
the principle of teaching psychological and verbal contact of a specialist with
colleagues in professional interaction. From our point of view, the organization
of the learning process should be characterized by a system of educational
activities that guide students' learning in the direction of formation of
language and non-language skills and abilities that allow future professionals
to carry out professional activities with colleagues as equal partners. This
leads to the emergence of psychological contact, which is manifested in the
exchange of information, mutual understanding, interaction, and mutual
influence In the modern conditions of the multipolar world the problem
of professional interaction of international specialists comes to the fore
and needs to be solved already at the stage of formation of professional
competence of the future specialist. Only mastering the techniques of
interaction and mutual influence makes it possible to identify common points
in the search for mutually beneficial interests and thus successfully solve
professional problems without compromising the interests of partners. The
principle of orientation of the learning environment allows to focus training on
specific professional tasks. A foreign language for a specialist in international
relations is a means of professional activity. It is used not only for various types
of oral and written communication, but also for the successful implementation
of analytical, advisory and informative activities. Each of these activities has
the features of speech in the process and requires a special organization of
training based on independent sets of exercises. As shown by our research at
the Faculty of International Relations, such sets of exercises should be formed
into separate modules of the learning environment – the principle of modular
organization of the learning environment.
Independent, but relatively autonomous modules allow to organize
the learning process depending on the requirements of the Educational
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Standard and the program for a specific specialization of an international
specialist. Module 1. Mastering the types of direct communication:
monologue speech (message, description, reasoning), dialogic speech
in a professional conversation. Module 2. Mastering the special types of
speech inherent in professional interaction in an international conference:
welcome speech, introductory report, report of the delegation of conference
organizers, report-forecast of an expert on a particular political region,
etc. Module 3. Training in different types of translation used during the
international conference: oral paragraph-phrase translation, consecutive
translation of a speech of a political figure, summarized translation of
materials and draft documents for discussion, translation from a sheet,
etc. Module 4. Training in analytical activities, such as analytical reading to
form a forecast, expert report to analyze the results of the organization for a
particular period, a review of the media.
All these modules provide for the creation of a real communicative
situation. The real communicative situation is the circumstances under
which communication takes place. The language situation consists of two
elements: questions and answers, or statements of one interlocutor and
remarks of another. Situational exercises can be quite diverse, but each
exercise must have a grammatical sign and must be built on the required
specific vocabulary. The exercise should be typical for this situation. A good
situational exercise should not be like a training exercise, but a casual
conversation.
Some methodologists, Apelman V. in particular, propose to divide
this kind of exercises into four types, which are created by certain settings:
1) interrogative, i.e. those that generate curiosity, arouse interest, surprise,
doubt, conjecture; 2) affirmatives that express consent, affirmation, promise;
3) negative, which express disagreement, refusal, protest; 4) motivating,
caused by a request, order or invitation1.
Before each situational task, the teacher clearly explains what he
wants to hear in response to his question or request, and the student must
be well versed in those situations that offer him a pre-processed text, as well
as know the lexical and grammatical constructions required by the teacher.
The sequence and stages of inclusion of modules in the learning
environment is based on the principle of necessity and sufficiency in the
choice of means and methods of teaching. Otherwise, we will not be able
to achieve the effect of educational space, which is characterized, on the
one hand, by strictly defined requirements of programs and standards,
on the other by the student's personality in the following areas: 1) learning
process, learning interaction, self-learning; 2) the process of professional
development and improvement of the specialist's personality; 3) the process
of self-realization in the professional activity of the personality of a specialist
with certain psycholinguistic properties, professional characteristics and
experience. The effect of learning space can be achieved only when the
learning environment is really characterized by multidimensionality. The
principle of personalized orientation of learning is a structural principle for
the formation of an effective learning environment. At first glance, it may
seem that it is impossible to achieve this in the conditions of group study
of a foreign language at the university. But as experience shows this is not
the case. The personification of education does not contradict either the
methodological or methodical conditions of the group foreign language
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learning in higher education. In addition, it is the group training that
allows to perfectly form the situation of functional and role activities of the
international specialist, as this type of professional activity, above all, involves
the interaction of specialists in groups of colleagues.
According to foreign studies, international professionals spend about
28 % of their time directly interacting with colleagues – communication in
foreign languages in order to plan, discuss and make decisions on specific
professional issues. Indirect interaction with colleagues and non-specialists,
such as various types of written communication, in foreign language
including, accounts for 12 %. 50 % of the time is spent on various types
of analytical activities, most often related to work with foreign language
materials, and 10 % on other types of activities2. Personification in the
conditions of the group training is expressed in creation of such modes
of training when complexes of exercises and forms of work are directed at
each of students, at satisfaction of their needs, individual consideration
of the personality of the learner, i.e. the formation, development and
improvement of each student in the group. We chose as the main criteria
of the international specialist the following: 1) general psychological and /
or psycholinguistic characteristics of the specialist, 2) characteristics
of speech activity, 3) communicative characteristics of speech activity,
4) activity of language consciousness, 5) predominant types of speech
activity, 6) dominant types of language behavior, 7) areas of specialized
competence, 8) dominant forms of speech interaction with colleagues, 9) the
level of language and speech competence in specific areas of professional
interaction, 10) a palette of the most successful types of professional foreign
language activities, etc. These criteria allow both the teacher and the
student to trace the trend of formation of the personality of the international
specialist in a particular specialization, timely identify gaps and problems in
the language training of the student and thus choose the most optimal for a
particular student forms and methods of study.
The process of mastering any foreign language is impossible without
independent work in the library, at home with additional literature and
dictionaries. Independent work can and should be a significant component
of the foreign language learning process, but its effectiveness directly
depends on students' ability to work with literature, computers and the
Internet. In the information society, the most important skill is the ability to
independently navigate the dynamic flow of foreign language professional
information, work with original sources, select and annotate literature.
Independent work of students is a type of activity in which in the
conditions of systematic reduction of direct contact with the teacher,
students perform educational tasks. Such tasks include tests and term
papers, essays, essays, reports, etc. The specifics of students' independent
work is that students independently acquire new knowledge. The results of
training and their future practical activity largely depend on the organization
of independent work. Independent work of students is a very broad concept,
in the interpretation of which different approaches have been formed, which
is due to differences in understanding the essence of this phenomenon.
Christina Bratt Paulston. (2012) Introduction: English Teaching as a Foreign or Second
Language. Linguistic and Communicative Competence. Multilingual Matters. Retrieved from
https://www.thoughtco.com/what-is-communicative-competence-1689768.
2
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Often independent work is considered as a separate type of study along with
a lecture, seminar, practical lesson. At the same time, its essential features
are considered to be obligatory in the allotted time, work without the direct
participation of the teacher, but with his obligatory control. The independent
work must be planned and organized in combination with other forms of
learning.
Translation practice is one of the most important aspects of training
future professionals. Its main goal is to form students' skills and abilities
necessary for translators. With a few exceptions, the majority of students
have an internship at the university, where they are tasked with practicing
translation skills acquired in the learning process, namely annotation,
abstracting, deepening knowledge of translation theory, development
of conscious selection of language tools based on structural, semantic,
stylistic features of the text, practice of skills of use of dictionaries (bilingual,
explanatory, synonymous, branch, encyclopedic), enrichment of special
vocabulary, mastering of terminology and modern computer translation
programs. During the practice, translation is considered as a certain type
of activity and as a result of this activity. These two aspects are interrelated,
but require some clarification. Translation can be part of the general
process of learning a foreign language, namely an auxiliary technique for
comprehensive mastery of a foreign language. Thus translation can be also
the main purpose at training – when students try to learn to translate, say,
the literature on a specialty.
Not least importance while teaching English should be given to
ensuring creative emotional atmosphere in class. This will strongly affect
motivation which in its turn is a drive that will encourage students to work, to
create, to do something. Positive emotions are constructive, they strengthen
self-confidence and believe in own abilities.
Consequently, emotional influences should be carefully considered in
organizing the educational process to maximize students’ engagement as
well as improve learning and long-term retention of the material.
These factors are critical in educational domains because when
students face such difficulties, it defeats the purpose of schooling and can
potentially render it meaningless.
Cultivating amicable atmosphere in the classroom means to help
students sustain a sense of resilience, mindfulness, and even physical health.
Additionally, brain imaging has indicated that positive emotions are vital to
effective learning; instructional styles that support positive emotions have
been correlated with more effective cognitive processing
With a positive classroom environment, students may encounter
academic challenges with more acceptance and determination.
On the other hand, negative emotions, marked by anxiety, anger, or
discontent in the present, may worsen memory processing and learning
efficiency.
Although negative emotions can sometimes promote achievement,
such as when disappointment or failure motivates a student to try harder,
learning experiences that are joyous and uplifting appear to be more
effectual, especially for learning that takes place in classroom settings.
While negative emotions may occasionally prompt a student to try harder.
Substantial evidence has established that emotional events are remembered
more clearly, accurately and for longer periods of time than are neutral events.
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We can draw a conclusion that the learning environment, which
is formed for specific purposes, should concentrate opportunities for
targeted language training and, therefore, to model professional processes –
the principle of modeling professional processes. In our case these are
1) information-communicative process – any speech of the expert is
considered as a kind of interaction in the course of which the information
necessary for realization of tasks of professional activity is carried out;
2) interactive process – speech interaction of specialists provides the
process of their close cooperation to solve problems of professional activity;
3) normative process – speech interaction of specialists is carried out
within the accepted forms and stereotypes of professional communication,
behavior and etiquette; 4) socio-practical process - speech interaction of
specialists promotes the exchange of results of their professional activities,
experience. Due to this, the learning environment will form and develop the
ability and readiness of an international specialist: 1) for effective professional
communication, 2) adequate perception, 3) organization of professional
interaction with colleagues, focused on the implementation of specific
professional tasks.
The principles of formation of the educational environment allow
not only to model the educational process in the necessary direction, but
also to manage it effectively, as they are both theoretical and didactic, and
methodical. Thus, based on the principles of formation of the educational
environment, it is possible to build an effective methodological system of
language training of an international specialist, the purpose of which is to
optimize the teaching of a foreign language in higher education.
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DIFFERENTIAL FEATURES AND TYPOLOGY OF SPECIAL (BANKING)
DISCOURSE
Despite the multifaceted concept, Discourse theory is actively
developing in modern linguistics, where discourse is considered not as
a language system, but as a language product in real communication.
M. Makarov argues that nowadays the category of discourse in the social
sciences plays a role similar to that of the euro in the European economy6.
Accordingly, the types of discourse and methods of research are the focus
of many works, which provides an opportunity to build a typology of the
discourse. Within the theory of discourse there are many interpretations of
this term (V. G. Borbotko (2010), G. A. Orlov (2011), V. A. Koch (2013), I. Bellert
(2008), E. S. Kubryakova (2001) and others).
The relevance lies in the lack of a fundamental description of special
(financial) discourse. Financial discourse is an integral part of speaker’s
discourse. This discourse is a strictly structured system, where nominations
have additional functions as to define the lender, borrower, loan and
consumer nominations.
This work is devoted to the selection of such nominative chains, where
two types of nomination (primary and secondary) interact.
Discourse originates as a functional style, a kind of speech (oral,
written, scientific, fiction, business, literary), a kind of functional style,
its implementation in various fields of communication (legal, judicial,
newspaper, radio discourse, film discourse, theater, in the field of public
relations, advertising, holiday); and also as a genre of fiction (prose, lyric,
drama).
The introduction of the term "discourse" into linguistics belongs to
the American linguist-descriptivist Z. Harris, who in 1952, on the basis of
his distributive analysis, tried to present the meaning of language units
as a function of distribution, phases and chains of phrases; as a statement,
supraphrase unity in the context of other units and related situations2.
Until now, the term "discourse" is close in meaning to the concept of
"text". Discourse is a connected text in the context of numerous accompanying

Cognitive semantics: Materials of the Second International school-seminar on cognitive
linguistics, September 11–14, 2000. Tambov : Tambov University Press, 2016. Part 2. 189 p.
6
Makarov M. L. Fundamentals of discourse theory. M. : ITDK "Gnosis", 2013. 280 p.
2
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background factors i. e. ontological, sociocultural, psychological, etc.; another
opinion is that the text is immersed in life; some scientists consider it as a
closed integral communicative situation (event), the components of which
are communicators and text as a sign mediator, due to various factors that
mediate communication and understanding (social, cultural, ethnic, etc.);
style, substyle of language communication; a pattern of language behavior in
a certain social sphere, which has a certain set of variables7.
Attempts to replace the term discourse with the phrase "coherent
text" do not correspond to the concept of discourse.
Scientific discourse is a functional kind of literary language used for
cognitive and informative purposes in the field of science and education.
Banking discourse, the object of our study, is part of the typology of scientific
discourse5.
Scientific discourse distinguishes three main subtypes:
a) actually scientific i.e. monograph, review, article, scientific report,
term paper or thesis, abstract, thesis. They can be divided into scientific and
technical and scientific and humanitarian discourses;
b) popular science i. e. presentation of information in non-special
magazines and books, possibly artistic and journalistic discourses;
c) scientific and educational i.e. textbook, lecture, conversation.
Scientific discourse is characterized by terminological accuracy, a
minimum of stylistic means, complex syntax, past tense forms and strict
quantization of presentation9.
For scientific discourse, the design of the text is indicative division
into sections, subsections, paragraphs, introduction of formulas, diagrams,
etc. Logical connections in a scientific text are expressed in various causal
relationships in complex expanded sentences.
After the investigation of different works, the scientific style is
characterized by:
• use of words in the literal sense;
• clarity or conceptuality and subjectivity of interpretations;
• logical construction;
• availability of specific terms;
• objective analysis;
• concepts and phenomena generalization;
• accuracy and conciseness of statements;
• argumentation and persuasiveness of statements;
• unambiguous explanation of cause-and-effect relations;
• detailed conclusions;
• extensive use of complex sentences, in particular complex ones with
a clear logical connection between the components.
An example of scientific discourse is the definition of terms, various
reference texts, and so on.

Lyons J. Linguistic Semantics: An Introduction. M. : "Languages of Russian culture",
2003. 400 p.
7
Mykhailenko V. V. Discourse Markers Pragmatics. Collection of scientific works. К. :
T. Shevchenko KHU, 2019. V. 2. P. 252–256.
9
Skorokhodko E. F. Term in a scientific text (before the creation of a terminocentric
theory of scientific discourse) / Ukrainian Institute of Linguistics and Management. К. : Logos,
2006. 298 р.
5
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The main language tools are aimed at informing, cognition, influence
and are characterized by:
• a large number of scientific terminology (transcription, turbulence,
distillation, reorganization, etc.);
• availability of schemes, tables, graphs, diagrams, maps, systems of
mathematical, physical, chemical, etc. signs and badges;
• operating with abstract, mostly foreign words (theorem, vacuum,
sine, paragraph, qualification, etc.);
• using purely scientific phraseology, stable terminological phrases;
• involvement of quotations and references to primary sources;
• lack of author's individual manner and emotionally expressive
vocabulary;
• in addition to the predominant use of nouns and relative adjectives,
there are verb forms, often impersonal, generalized or indefinite, usually in
the present tense; stating certain phenomena and facts; a significant role
is played by adverbial and adjective inversions, which additionally express
actions, objects and phenomena;
• monologue nature of texts;
• the predominance of different types of complex sentences of
standard expressions (clichés).
Here are some examples of a sample of special (financial) discourse,
where there are the above characteristics of this discourse:
- It seems incongruous that two of the handful of banks to have
emerged from the subprime and credit crunch crises relatively unscathed
should occupy opposite ends of the spectrum in terms of style1.
- The bank now finds itself in a strong position. Historically, it may
have labored under misperceptions about its character, but after the
events of the past 12 months, BNPP’s franchise – supported by the solid, if
unglamorous, cash flows generated by a strong retail presence – has a
much greater cachet1.
The structure of the speech act includes the following main
components: the speaker, the addressee, the source material of the message
(including presupposition i.e. general knowledge of speakers), the purpose of
the message, development, internal organization of the speech act, context
and situation of communication (communicative situation), interpersonal
relations of communication participants. All the above components of the
speech act can be traced in the text of scientific discourse4. The process of
communication in the oral genre of scientific discourse takes place directly
in the same time space.
Scientific discourse of the written genre: articles, monographs has
a feature that distinguishes it from the discourse of the oral genre. The
illocutionary linguistic act also pursues the goal as in the text of the oral
genre of scientific discourse, namely: informing about the results of research
in a particular scientific field, systematization of objective knowledge about
reality.
Lexical, grammatical, textual units of scientific style are subject to the
general direction of style on accuracy, logic, generalization, argumentation
Bank of America Raises $13.5 Billion in Share Sale. URL: http://www.wallstreetjournal.com.
Klein W., Text Structure and Referential Movement. Sprache und Pragmatik. 2016.
№ 22. P. 1–32.
1
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of the stated provisions10. Thus, the specificity of terminological systems in
each field of knowledge leads to the creation of special languages that can
be understood only by specialists in a certain field. In this regard, scientific
discourse is sometimes accused of excess, bookishness, artificiality, consider
it a fictional jargon, far from nature of the language of communication.
Regarding the banking discourse, the conceptual sphere of bank is as
follows:
- monetary affairs, the main subject of banking is the financial
institutions.
- attracting cash deposits of individuals and legal entities and placing
these funds on their own behalf, on their own terms and at their own risk,
opening and maintaining bank accounts of individuals and legal entities.
- one of the most important and integral structures of a market
economy.
- a set of different interconnected banks and other credit institutions
operating under a single financial and credit mechanism.
In the above definitions, we can identify the basic concept of
"Banking" – the bank.
Terminology gives any branch the right for existence. It has its own
conceptual sphere. The concept of "banking" is represented by the lexeme
"Banking", so now we will conduct a component analysis of this lexeme:
Banks – Finances – Economics – Audit – Credit – Deposit – Money –
Accounts – Accounting – all these components have a concern to the word
Bank.
Classification of features of banking discourse:
- morphological;
- syntactic;
- lexical.
Factors that form the style are the need for ingenuity and logical
sequence of presentation of complex material, great tradition. Characteristic
features of the scientific style in the vocabulary are the presence of
terminology, the use of commonly used words only in one of the few
inherent in the language of the generalized meaning, i. e. the functioning of
the unambiguity of the word; in morphology it is the generalized meaning
of the grammatical form of the singular nouns, which is not a separate
subject, and the concept of a class of objects; the timeless meaning of verb
forms, in particular the present tense of the constant action; in syntax it is the
use of nouns in the verb function as noun parts of a compound predicate.
The general characteristic of the lexical structure of scientific discourse
includes the following features: words are used either in the main direct or in
terminological meanings, but not in expressive and figurative8.
A large number and variety of conjunctions (that, and that, then,
if, as, or, nor, not merely… but also, whether… or, both… and, as… as). There
are also conjunctions such as thereby, therewith, hereby, which in fiction
have become archaisms. The word order is mostly direct. There is the
paragraphs division: each paragraph in this text begins with a key sentence
8
Novikova T. B. Types of cultural concepts. Linguo-didactic problems of intercultural
communication. Volgograd, 2003. P. 175–183.
10
Yesypenko N. G. Lexical and semantic features of the author's style. Scient. Bulletin of
ChNU. 2018. №156. German Philology. P. 114–125.
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that expresses the main idea. To strengthen the logical connection, there are
constant expressions as to sum up, as we have seen, so far we have been
considering, the adverb finally, again, thus. The lexical meaning of the term
corresponds to the concept created in this field of science. Terms that are
part of several terminological systems, and a specific text are used in a single
meaning, specific to a particular terminological system.
Special meaning is attached to polysemic commonly used words in
scientific discourses.
Thus, verbs in the present tense denote constant features, properties,
processes or patterns of phenomena.
Communicative features in special discourse are that common forms
of the 3rd person singular and plural. Forms of the 1st person plural are
almost never used, because here the focus is primarily on the content and
logical sequence of its presentation, rather than on the subject. The forms of
the 2nd person singular and plural, which usually identifies the author of the
language and the addressee, are practically not used. In scientific language,
the addressee and the addressee are alienated; what is important here is not
the speaker, but what they are talking about, so the topic of the message,
the content of the statement. Scientific language is usually not addressed to
a specific person, but indefinitely to a wide range of people.
Emotional, subjective and modal particles and exclamation are not
used in scientific discourse.
The desire for information saturation determines the selection of the
most capacious and compact syntactic constructions.
The article investigates the typology of scientific discourse and its
taxonomy is constructed. In this taxonomy, banking discourse occupies a
special place. According to the analysis of the lexical composition of the
banking discourse, the component "banking" occupies a nuclear position in
the meaning of all lexemes.
The study has a contribution to the further development of discourse
analysis and banking terminology, and its results can be applied in the
practice of teaching English to students of finance, economics, accounting,
and banking spheres.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ ТА НАЙМЕНУВАНЬ
ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ
У час динамічного розвитку світу, зміни, що відбуваються, впливають
на всі сфери людської діяльності. Об’єм інформації, яку передають, постійно зростає, висуваючи вимоги до якості перекладу. Перекладачі, журналісти, мовознавці, редактори та фахівці, що працюють у галузі міжнародних
відносин, наштовхуються на необхідність перекладу українською мовою
іноземних назв підприємств, установ, та організацій. Проблема їхнього перекладу українською та англійською мовами є актуальною, оскільки норми
українського правопису досі неусталені в процесі динамічних змін.
Мета статті полягає у дослідженні особливостей перекладу назв
підприємств, установ та організацій. Для досягнення поставленої мети
в статті розв'язуються такі завдання: проаналізувати структуру та семантику назв підприємств, установ та організацій у мові; розглянути особливості перекладу назв установ та організацій.
Наукову новизну статті визначають намагання систематизувати та
проаналізувати найбільш складні для перекладу міжкультурні аспекти,
спричинених різницею у мовних та позамовних реаліях.
Прогалини у знаннях міжнародної економіки, історії, культури, суспільного ладу, особливостей політичного життя та недостатнє розуміння юридичних аспектів може призвести до неякісного перекладу, оскільки назви установ та організацій відображають своєрідність економічних
відносин, особливостей культури та суспільно-політичного життя.
Назви підприємств, організацій та установ є власними назвами, які
у сучасній лінгвістиці часто визначаються як номінативні лексичні одиниці на відміну від загальних слів, які вважаються маркованими одиницями.
Оскільки назви підприємств, організацій та установ входять до системи
власних назв, вони мають відповідні правила написання та перекладу.
Ці слова, як складова системи власних назв, поділяються за призначенням та структурними особливостями. Зокрема, можна виділити:
найвищі міжнародні організації та державні установи; громадські, військові, профспілкові, релігійні та інші установи, органи і організації України (крім найвищих) і зарубіжних держав; міністерства та відомства, їхні
структурні підрозділи, урядові та парламентські комісії тощо; політичні
організації; підприємства, компанії, банки, установи місцевого значення,
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культурно-освітні та наукові установи; міжнародні громадські профспілки та інші організації1, 2.
Глобалізація сприяє активному поповненню мовного фонду
української мови. Зокрема, це стосується структури назв підприємств,
організацій та установ. Поява нових понять та реалій потребувала мовних одиниць. До складу української мови увійшла низка абревіатур на
позначення нових реалій суспільного життя. Особливістю абревіації як
способу словотворення є її спрямування на формування більш коротких
порівняно з вихідними структурами (словосполученнями або реченнями) номінацій-синонімів.
Найчастіше абревіації підлягають назви державних структур та
установ, керівних посад та організаційно-правових форм господарювання. Ініціальний спосіб абревіації серед найуживаніших3. Майже всі
абревіатури назв міжнародних об’єднань та організацій є ініціальними, а
вживання їх чітко регламентоване.
Для української мови більш характерним є усічено-словесний спосіб абревіації; що при перекладі створює певні проблеми для перекладача через те, що властиве для української мови скорочення, в англійській мові може мати зовсім інший вигляд.
В українській мові абревіатури назв компаній, підприємств, установ та організацій найчастіше утворюються за схемою: організаційно-правова форма господарювання (у вигляді офіційно визнаної ініціальної абревіатури) + назва організації (у вигляді ініціально-уламкової
абревіатури), тоді як в англійському варіанті спершу пишеться назва організації, а вже потім форма власності.
Перекладаючи абревіатури, слід звернути увагу на милозвучність
мови, уникаючи незрозумілих чи неблагозвучних комбінацій літер в
українському перекладі. Перекладачу варто керуватися нормами та узусом мови перекладу. При перекладі може виникнути доцільність розшифрування абревіатури для розуміння її замовниками перекладу.
Транслітерація, транскрипція, транспозиція та калькування – найбільш розповсюджені методи перекладу власних назв підприємств, організацій та установ4, 5. Найчастіше застосовується транслітерація або
використання еквівалентного іноземного терміну. Дослівний переклад
назв є менш частотним, хоча також зустрічається.
Переклад назв та найменувань компаній та підприємств вимагає
дотримання всіх юридичних формальностей, особливо, якщо заплановано вихід цих організацій на міжнародний ринок. Однією з таких формальностей є переклад назви компанії, який буде зазначений в договорах та контрактах. Найчастіше виникають складнощі з абревіатурами, що
містять у собі такі відомості, як форма власності або формат діяльності.

Півторак Г. П. Велика та мала літери в назвах установ та організацій. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://pravopys.
2
Півторак Г. П. Власні назви. Режим доступу: http://litopys.vlada.kiev.ua/pravopys/
pravXXl/47.html.
3
Карабан В. І. Передача власних імен та географічних назв при перекладі. Режим
доступу: режим доступу: http://www.Inu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/lecture_13.htm.
4
Олікова М. О. Теорія і практика перекладу. Луцьк, 2000.
5
Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. Київ: Фірма «ІНКОС», 2002. 320 с.
1
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Станом на 1 травня 2020 року в Україні було зареєстровано
1 363 612 юридичних осіб6. За формою господарювання в Україні найбільше товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – 684 894, далі йдуть
приватні підприємства, органи державної влади, організації (установи,
заклади) тощо. Отже, значний відсоток замовлень перекладу документації припадає саме на керівників товариств з обмеженою відповідальністю, які зацікавлені у відповідному перекладу їхньої абревіатури організаційно-правової форми «ТОВ» англійською мовою.
Абревіатура «ТОВ» розшифровується як товариство з обмеженою
відповідальністю. Еквівалент такої форми власності англійською звучить
як Limited Liability Company, або в скороченні LLC. Даний варіант перекладу частіше використовується в США. Великобританія ідентифікує
подібні підприємства Limited Trade Development або Ltd. Але існує і певна варіативність – відхилення від усталених норм.
Іноді підприємці, оформляючи замовлення на переклад, просять
використати варіант перекладу назви компанії, що суперечить усталеним нормам. За умови, що в статуті або в інших документах на іноземних мовах її організаційно-правова форма вже записана певним чином,
назву організаційно-правової форми компанії або її назви можна дати в
двох варіантах, використовуючи круглі дужки.
Англійський варіант написання назв підприємств, організацій та
установ не передбачає використання лапок або курсивного написання,
а тільки виділення всіх повнозначних слів в назві великою літерою. При
перекладі українською мовою застосовують метод транскрибування: беруть назву у лапки, а перед назвою ставлять узагальнююче слово «фірма», «компанія», «акціонерне товариство», «концерн», «корпорація» тощо.
З великої літери в цих назвах пишуть тільки перше слово та власні імена.
Особливістю перекладу таких назв є сучасна тенденція до відмови від практичної транскрипції, тобто запису засобами національного алфавіту іншомовних власних назв, термінів та інших неперекладних слів7,
натомість більш уживаним стає написання назв латиницею.
При перекладі українською мовою відбувається транслітерування назв торгових марок. Рекомендується керуватися мовними засобами,
що відповідають мовним нормам та мовній системі української мови у
випадках, коли метод транслітерування торгової марки не відповідає потребам замовника перекладу. Проте, навіть дотримання усіх норм мовного узусу при перекладі назв підприємств, організацій та установ, не є
запорукою правильного, адекватного перекладу. Захопившись літературним перекладом, перекладач може отримати таку назву компанії чи
підприємства, що зробить її невпізнаною на торговельних ринках.
Для збільшення шансів успішного виходу на європейські та північноамериканські ринки, деякі компанії запозичують слова для створення
власної назви підприємства чи торгової марки з інших мов, або створюють свої власні слова, записуючи їх латиницею. Також особливої уваги
потребують назви торгових марок, що спричинили процес деонімізації.
6
Як змінювалася кількість юросіб в Україні: найбільше реєструється ТОВ та приватних підприємств. Аналітичний портал «Слово та діло». [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://www.slovoidilo.ua/.
7
Wikipedia. Free Encyclopedia [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Практична_транскрипція.
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Процесу транскрибування підлягають назви підприємств, організацій та установ, утворенні із використанням мовного засобу антропоніміки, тобто власні імена засновників компаній чи тих, на честь кого ці
організації були названі.
Антропоніміка також притаманно назвам українських підприємств,
організацій та установ, коли антропонім входить до складу обороту зі
словом імені, або використовується у формі прикметника. Особливістю
перекладу таких українських назв є застосування методу транскрибування для перекладу антропоніма в початковій формі на початку відповідника у якості атрибутивного іменника.
Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що при перекладі
власних назв та найменувань підприємств, організацій та установ, варто слідувати стандартизованим правилам передачі власних назв. Особливості перекладу пов’язані з вибором варіанту перекладу, що викликає
найбільшу складність через брак довідників, у яких містилися б унормовані способи перекладу власних назв.
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ДО ПИТАННЯ ПРО МОТИВАЦІЮ ВИВЧЕННЯ/ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ФРАНЦІЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У СВІТІ
Офіційна концепція викладання іноземних мов у країні та навчання мови цієї країни за кордоном певною мірою віддзеркалює як соціально-економічну та культурно-історичну реальність, так і внутрішню та зовнішню політику будь-якої держави. Основним завданням статті є огляд
ситуації, яка характеризує мотивацію вивчення/ навчання іноземних
мов у Франції та французької мови у світі, з тієї точки зору, що така мотивація є результатом розвитку і функціонування суспільства та держави.
Актуальність дослідження зумовлюється тим, що воно дозволяє врахувати досвід Франції у мовній політиці України та визначити сучасні магістральні напрямки міжнародної діяльності на основі французької мови.
Зауважимо, що публікацій із зазначеної проблеми не бракує1–6, і основну
мету статті ми вбачаємо в синтезуванні наявної інформації за обраною
темою. Новизна дослідження визначається суттєвими трансформаціями у викладанні іноземних мов у Франції і розвитком ідей франкофонії
в останні роки, а наукові здобутки автора полягають в інтерпретації матеріалів, що висвітлюють зазначену проблему в умовах стрімких і кардинальних змін у світі.
У сучасній мовній політиці Франції спостерігається константа: заохочення до вивчення двох іноземних мов. З одного боку, це педагогічний вибір, пов'язаний з розумінням когнітивних переваг багатомовності. З іншого боку, цей вибір визначається соціальними факторами:
знання іноземних мов визначатиме місце, яке займатимуть майбутні дорослі у світі, що стає все більш відкритим. У цьому контексті поступово
1
Pécheur J. Oser dire le nouveau monde / Jacques Pécheur // Le français dans le monde.
2019. № 425. P. 20–21.
2
Manes-Bonnisseau Ch., Taylor A. Propositions pour une meilleure maîtrise des langues
vivantes étrangères / Chantal Manes-Bonnisseau, Alex Taylor [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.education.gouv.fr/propositions-pour-une-meilleure-maitrise-des-languesvivantes-etrangeres-7052.
3
Мельник Є. Ю. Французька мова та концепція франкофонії у сучасному світі /
Є. Ю. Мельник // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин,
Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина: тези доп.
[Електронний ресурс]. Київ : Національний авіаційний університет, 2020. Том 4. С. 69–79.
Режим доступу: http://fmv.nau.edu.ua.
4
Langevin S. La langue, premier véhicule de la diversité culturelle / Sébastien Langevin //
Le français dans le monde. 2019. № 425. P. 52–53.
5
Defays J.-M. La francophonie a-t-elle une âme? / Jean-Marc Defays // Le français dans
le monde. 2017. № 413. P. 25.
6
Langevin S. Le français, un atout fantastique sur la scène internationale / Sébastien
Langevin // Le français dans le monde. 2017. № 413. P. 28–29.
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переглядається ставлення до англійської мови, яке протягом тривалого
часу характеризувалося протиріччям: попри соціальний запит на знання англійської мови і належні зусилля, які докладалися до її викладання,
французькій мові завжди відводилася функція, якою жодним чином не
можна було поступитися – функція засобу ідентифікації та міжнародної
комунікації1. Як зазначає А. Тейлор у «Пропозиціях щодо кращого оволодіння сучасними іноземними мовами», одним із чинників, які заважають французам – у порівнянні з іншими націями – натхненно вивчати іноземні мови (англійську зокрема), є роль, яку відіграє для них їхня рідна
мова. Проблемна особливість Франції полягає у тому, що французи самі
«вставляють палиці в колеса», коли йдеться про інші мови. Якщо запитати молодих французів про складові їхньої ідентичності, вони перш за
все з гордістю назвуть французьку мову. У зазначеному документі сформульовано чітку і рішучу рекомендацію: визнати англійську першою або
другою іноземною мовою, обов'язковою для вивчення2.
Традиційно вважається, що Франція є «найгіршою європейською ученицею» у тому, що стосується оволодіння іноземними мовами, проте тенденції, які спостерігаються після прийняття Міністерством
освіти Плану реновації викладання сучасних мов (Plan de rénovation
de l’enseignement des langues vivantes, 2006), є обнадійливими. Цей документ визначив цілі та методики навчання й оцінювання результатів у
засвоєнні іноземних мов відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (Cadre européen commun de référence des langues,
2001). Завдяки започаткованим реформам вивчення першої іноземної
мови розпочинається у початковій школі, другої – у ліцеї; мета навчання визначається реалістично і вбачається не у досягненні рівня носіїв
мови, а у формуванні уміння здійснювати ефективну комунікацію; спостерігається значне покращення ситуації щодо результатів в усному та
письмовому спілкуванні, просування до вищих рівнів у міжнародній сертифікації. Констатуючи креативність і відданість справі викладачів та ентузіазм великої кількості студентів, задля інтенсифікації реформ автори
«Пропозицій щодо кращого оволодіння сучасними іноземними мовами»
рекомендують вдосконалювати педагогічну та мовну підготовку викладачів завдяки академічній мобільності (дидактико-лінгвістичним стажуванням); залучати до процесу навчання компетентних носіїв мови; створювати та розвивати нові мережі та платформи для навчання й обмінів;
наближати педагогічні дослідження до реальних потреб викладачів2.
Наведені рекомендації не є новиною для викладачів французької
мови як іноземної, оскільки «інновації», «ефективні прийоми», «медіа»,
«цифрові технології» вже давно (принаймні протягом останніх 50 років)
стали для них ключовими словами і запорукою успішної діяльності (особливо в умовах конкуренції з іншими іноземними мовами, які можуть
обиратися для вивчення). Те, що методики навчання французької мови
як іноземної ніколи не були об'єктом уваги тих, від кого залежить прийPécheur J. Oser dire le nouveau monde / Jacques Pécheur // Le français dans le monde.
2019. № 425. P. 20–21.
2
Manes-Bonnisseau Ch., Taylor A. Propositions pour une meilleure maîtrise des langues
vivantes étrangères / Chantal Manes-Bonnisseau, Alex Taylor [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.education.gouv.fr/propositions-pour-une-meilleure-maitrise-des-languesvivantes-etrangeres-7052.
1
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няття певних рішень у Франції, свідчить про наявність бажання ізоляції
та збереження виняткового статусу французької мови. Проте саме викладання французької як іноземної значною мірою сприяло розвитку нових
підходів у лігводидактиці, і залучення цього досвіду дозволило б заощадити час і суттєво підвищити ефективність у реформуванні навчання іноземних мов у країні1.
Активізація вивчення французької мови у світі зміцнює позиції
Міжнародної організації Франкофонії та сприяє розширенню франкомовного простору3. Потрібно зазначити у цьому зв'язку, що пересічні французи зазвичай індиферентні до факту, що їхня країна є часткою франкомовного світу. Навіть сьогодні від них можна почути таке:
«Франкофони – це інші». Знаючи про любов французів до рідної мови,
можна уявити перспективи усвідомлення ними того, що їхня мова не
обмежується більше кордонами Франції, а є присутньою на усіх п'яти
континентах, що це світова мова, якою спілкуються більше 300 мільйонів
людей4.
Що стосується навчання французької за межами Франції, яке реалізує ідеї та потенціал франкофонії, воно базується перш за все на
визначенні функції іноземної мови як засобу, що відкриває двері до інших культур, культурного розмаїття. «Міжкультурність», яка є душею
франкофонії, найяскравіше втілюється у мовній, літературній та мистецькій царинах, де спостерігається реальне взаємозбагачення різних культур і поява франкофонної культури, що визнається та цінується в усьому світі5. Через те, що французька мова є настільки розповсюдженою і
допомагає висловленню різних культур, її знання в умовах глобалізації надає доступ не тільки до Франції, а й до воістину безкрайніх світових горизонтів. Але французька – це не тільки мова культури в широкому
значенні (філософії, мистецтва, науки). Це також мова, яка може допомогти переміститися з одного регіону світу до іншого, щоб продавати
наприклад, зернові. Якщо студент торгівельної школи вивчає сьогодні
французьку в Аргентині або Китаї, він робить це не тільки тому, що його
цікавлять ринки Франції чи Бельгії, а ще й для того, щоб знайти перспективи в Північній Америці, Африці, Індійському океані, Південно-Східній
Азії. Світовий франкомовний ринок не можна вважати достатньо оціненим з економічної точки зору, тому франкомовність відкриває простір
для перемовин і бізнесу, і цей простір може виявитися значним, якщо
навчитися його експлуатувати, створюючи певні франкомовні мережі4.
Як і у випадку з викладанням іноземних мов у Франції, в контексті
навчання французької як іноземної одним із пріоритетів залишається
1
Pécheur J. Oser dire le nouveau monde / Jacques Pécheur // Le français dans le monde.
2019. № 425. P. 20–21.
3
Мельник Є. Ю. Французька мова та концепція франкофонії у сучасному світі /
Є. Ю. Мельник // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин,
Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина: тези доп.
[Електронний ресурс]. Київ : Національний авіаційний університет, 2020. Том 4. С. 69–79.
Режим доступу: http://fmv.nau.edu.ua.
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Le français dans le monde. 2019. № 425. P. 52–53.
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підготовка викладачів, яка може бути ефективною тільки в умовах мовного співробітництва. Любові до французької мови та натхнення, які
викладачі демонструють у своїй роботі, не достатньо, аби успішно реалізовувати ідеї франкофонії. Очевидно, що для втілення амбітних планів
Міжнародної організації Франкофонії необхідні певні політичні рішення
та значні фінансові ресурси. На жаль, останнім часом на тлі гучних промов, які часто базуються на помилковій інтерпретації досліджень і документів, спостерігається гальмування дійсно важливих заходів (наприклад, підтримки систем освіти у франкомовних країнах Африки). Через
тиск Міністерства фінансів Франції можливості Міністерства закордонних справ зменшуються з кожним роком, що негативно відбивається на
мовній, академічній та науковій міжнародній кооперації6.
Франції необхідно переглянути цілі та принципи управління
політикою щодо концепції франкофонії для забезпечення збалансованої взаємодії між усіма міністерствами, від яких залежить статус і стан
французької мови у світі. Окрім традиційних векторів мовного співробітництва, слід звернути увагу на країни Європи, де популяризація французької мови може набути вражаючої динаміки після Брекзиту. Водночас потрібно усвідомити, що за наявності ризику мовної глобалізації
французька може і повинна функціонувати та розвиватися як складова
багатомовного світу, що справедливо передбачає активізацію вивчення
французами іноземних мов.
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ЯПОНСЬКИЙ ПОСТМОДЕРНІЗМ У ТВОРЧОСТІ ХАРУКІ МУРАКАМІ
Протягом останніх років у вітчизняному перекладознавсті зросла
кількість досліджень, в основі яких лежить когнітивний підхід до вивчення мовних явищ. Такий підхід збагатив лінгвістичні дослідження новим
поняттєвим апаратом, різними методами й експериментальними процедурами, допоміг по-новому підійти до розв’язання проблем вербалізації
інформації у процесі пізнання навколишнього світу, способів представлення мовних одиниць у людській свідомості та їхньої участі у забезпеченні комунікації. Одним із базових методів аналізу механізмів взаємодії
вербальних та когнітивних структур є фреймовий аналіз.
Звуконаслідування з найбільшою частотою зустрічаються в японській художній літературі, і саме тому переклад цих одиниць є випробуванням для перекладача в європейські лінгвокультурній традиції.
На думку американського лінгвіста Б. Ворфа, мова та спосіб мислення мають взаємовплив у процесі свого формування8. Японське світосприйняття відрізняється від європейського, і це має пряме відображення у лінгвістичних структурах. Японці сприймають світ «очима комахи», а
європейці – з висоти пташиного польоту, тому спосіб подачі японського
тексту при перекладі вимагатиме використання ситуативних відповідників. Японський лінгвіст Й. Ікегамі стверджує, що відмінність з погляду
ситуативності думки є ключовим фактором при перекладі японського
художнього тексту англійською мовою. Ситуативність – це джерело гнучкості і взаєморозуміння живих істот, а саме світосприйняття системи зумовлене культурою та мовою. А. Ічікава вважає, що відмінні культури породжують відмінне сприйняття світу. Зокрема, Х. Накашіма стверджує,
що існують екзо- та ендосистеми сприйняття. В екзосистемі сприйняття споглядач перебуває ззовні, його втручання в процес є мінімальним,
натомість ендосистема передбачає безпосередню участь перекодувача. Саме тому при перекладі завжди буде помітною відмінність у світосприйняття під час передачі змісту та смислового навантаження. Наприклад, у висловленні 窓の外はすっかり明るくなってきた。(mado no soto ha
sukkari akaruku nattekita) читач ідентифікуватиме себе з головним героєм, який споглядає з вікна за сходом сонця, через безособовість структури висловлення із підметом, вираженим через приховане «я» читача.
В англійському перекладі Дж. Рубін – «Full light of a day shone outside the
window», читач знаходиться за межами кімнати і спостерігає за цим процесом звисока, оскільки підметом виступає «light» – світло, що зміщує акцент на інше місце перебування наратора.

8
Whorf B. L. Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf.
MIT Press, 1964. 278 p.
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Японська література загалом була майже невідома у світі. Головною причиною цього вважаємо труднощі з вивченням мови, наявність
культурного бар’єру, відмінність у ментальній та художній традиціях, що
не сприяло популяризації японської літератури. На території Східної Європи посилювалися процеси інтеграції, відчувалося тяжіння до східних
елементів у культурі та філософії. Яскравим прибічником ідеї зближення Сходу і Заходу став японський письменник Харукі Муракамі, який
ввів філософські категорії цього процесу у літературну тканину своєї
творчості4.
Харукі Муракамі – прозаїк, уподобання якого становили дві полярні художні форми: оповідання й роман. Майстерність письменника в кожній із них була підкреслено оригінальною. Творам Х. Муракамі притаманні основні риси поетики постмодернізму, а саме – інтертекстуальність
(творення свого тексту з чужих); колаж і монтаж («склеювання» різнорідних фрагментів); використання алюзій; тяжіння до прози ускладненої
форми, зокрема, з вільною композицією; бріколаж (непряме досягнення
авторського задуму); насичення тексту іронією.
Вітчизняний лінгвіст І. А. Бехта зазначає, що для літератури постмодернізму, яка за своєю природою є фрагментарною, дискретною, еклектичною, характерна така ознака, як колаж, що в тексті роману проявляється у порушенні стабільності його структурування. А постмодерністський
колаж є новою формою модерністського монтажу, що суттєво відрізняється від нього. Еволюція колажу в модернізмі супроводжується поглибленням такого фундаментального принципу його побудови, як принципу
різнорідності та набуває форм бріколажу, як моделювання конструкцій із
елементів, що належать до різнорідних сфер предметності, ряду вербальних та невербальних семантичних ігор в літературі постмодернізму2.
Основними ознаками творів сучасного постмодернізму в англійській літературі, ознаки якої притаманні творам Х. Муракамі є незавершеність, гра, іронія, травестія, пастиш, безліч цитат, відмова від строгої концептуальності. Відповідно, постмодернізм у літературі виявився
пов’язаним із сучасним візуальним мистецтвом, через розмивання кордонів між різними видами мистецтва, а, відтак, постмодернізм поєднав
розповідь з показом. Цитатність, інтертекстуальність, властиві постмодернізму вкупі, виявилися в англомовному художньому тексті у різноманітних імітаціях, стилізаціях літературних попередників, іронічних колажах традиційних прийомів письма, що є також характерною рисою
романів Х. Муракамі3.
Центральною темою романів Х. Муракамі є тема самотності як природного стану людини у певні періоди життя. Соціальну природу самотності визначають представники когнітивного підходу Л. Пепло, М. Міцелі,
Б. Морош. Вони припускають, що самотність настає у тому випадку, коли
індивід усвідомлює невідповідність між двома чинниками – бажаним і
досягнутим рівнем власних соціальних контактів. Дослідники вважають,
Бехта І. А. Текст і лінгвістика тексту. Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. 2000. С. 570–583.
3
Бехта І. А. Художньо-естетичні концепти англомовного літературно-художнього
твору постмодернізму: зб. наук. праць Луганського національного університету. Лінгвістика. 2008. № 2 (14). С. 161–169.
4
Ковалевин Д. М. Занимательное мураками Едение. СУСИ-НУАР, 2004. 432 с.
2
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що самотність – це складне відчуття, яке охоплює особистість у цілому –
її відчуття, думки, вчинки5. У дослідженнях Л. Пепло і її колег, представників когнітивного підходу, розуміння важливості суб’єктивного аспекту
в переживанні стану самотності та врахування ролі самооцінки і самопізнання є головною характеристикою когнітивних моделей самотності5.
У працях В. Садлера і Т. Джонсона, які є представниками міждисциплінарного підходу, самотність визначено, як «переживання, що
викликає комплексне і гостре відчуття, яке виражає певну форму самосвідомості і показує розкол основної реальної мережі відносин і зв’язків
внутрішнього світу особистості»7. В. Садлер розглядає самотність через
внутрішній світ особистості, як динамічний процеc. Він уважає, що цей
процес обумовлений переживаннями людини в різних життєвих ситуаціях і соціальних зв’язках. Утрата цих зв’язків, значущих для індивіда,
веде до переживання відчуття самотності. В. Садлер вводить поняття «життєвого світу особистості», орієнтованого на реалізацію чотирьох
сфер реалізації особистості:
– унікальність долі індивіда, актуалізація вродженого «я» та його
різноманітних проявів;
– традиція і культура особистості, тобто цінності, за допомогою яких
особистість оцінює свою зовнішню і внутрішню поведінку;
– соціальне оточення індивіда, яке сприяє відносинам із іншими
людьми і реалізації рольової функції особистості;
– сприйняття інших людей, із якими людина може встановити відносини «я – ти», які можуть перетворитися в подвійну реальність людського «ми»7.
У випадку, коли одна або декілька з цих можливостей не реалізується, життєвий світ особистості втрачає свою цілісність і людина
переживає страждання і самотність. «Самотність – це відчуття, яке виявляється у формі потреби бути включеним в якусь групу або бажання цього, або потреби просто бути у контакті з людьми. Самотність є комплексним відчуттям, яке пов’язує у сукупність усі втрачені внутрішнім світом
особистості можливості самореалізації у соціумі7.
Іншими словами, за визначенням В. Садлера і Т. Джонсона, самотність постає як своєрідний симптом несприятливих змін, що відбуваються з людиною, як негативне переживання, що викликає «стрес у головних сферах внутрішнього світу людини»7.
Самотність у творах Х. Муракамі – це постійна характеристика героїв. Тема самотності у романах реалізується через цілу систему концептуальних опозицій (одинокий – закоханий, самотній – одружений,
одинокий – комунікабельний, самотність – суспільство тощо), в основі
яких лежить розбіжність морально-етичних, ідеологічних настанов і преференції героїв твору, які є представниками різних соціальних підгруп /
субкультур. Ці концептуальні опозиції співвідносні з базовими морально-етичними ідеологемами людства, під якими зазвичай розуміються
ключові одиниці емоційного дискурсу, за посередництва якого усвідомлюється й оцінюється ставлення індивіда чи групи індивідів до дійсності.
5
Пепло Л., Мицелии М., Морали Б. Одиночество и самооценка. Самосознание и защитные механизмы личности. Самара: Изд. Дом «Бахрах», 2003. С. 261–281.
7
Садлер У. А. и Джонсон Т. Б. От одиночества к аномии / Лабиринты одиночества /
пер. с англ.; сост., общ. ред. и предисл. Покровского Н. Е. Москва : Прогресс, 1989. 524 с.
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Для творчості Х. Муракамі характерні найрізноманітніші напрями
міжкультурної комунікації. Автор часто акцентує увагу читача, використовуючи «музикалізацію текстового потоку» та значну кількість одиниць ономатопеїчної лексики, що надає особливого забарвлення тексту у
вирішальних моментах життя головних героїв. Це передбачає часті посилання письменника на музичні групи, співаків, композиторів, музичні
твори та пісні.
За допомогою ономатопеїчної лексики Х. Муракамі вдало передає
емоції та почуття своїх героїв, а також описує явища та звуки природи.
Це дає можливість читачеві візуалізувати багатогранний світ письменника. Кожний рядок, кожне ономатопеїчне слово асоціюється з мінорними
і мажорними акордами, залежно від ситуації, або звучання певних музичних інструментів – гітари, барабанів, скрипки чи піаніно. Герої Х. Муракамі живуть у ритмі, яку би дію вони не виконували, – працювали, їли,
спали, готували їсти, – обов’язковим фоном є певна мелодія1.
Функція музики у творах Х. Муракамі є дуже різноманітною, але
вона не має бути такою, що пом’якшує ситуацію, зменшує ступінь інтриги,
знімає напругу, а навпаки, не повинна давати змогу автору і читачеві ухилятися від ритму і переходити до ліричних відступів. Право вибору стилю, образів та асоціативного ряду, пов’язаних з музикою, залишається за
читачем.
Керуючись дослідженнями Б. Аболіна, ми можемо простежити три
своєрідні джерела музики у романах Х. Муракамі. Перший – радіоприймачі та магнітофони у домі та машині (головний герой роману «Країна
Чудес без гальм і Кінець Світу»), плеєри (дівчинка Юкі з роману «Танцюй,
танцюй, танцюй». Другий – власне музичні інструменти, на яких грають
герої безпосередньо в певний момент (Рейко і її гітара у «Норвезькому
лісі»), і третій – свідомість героїв, їх мислення, здібності перетворювати
власні думки і світосприйняття на музику, бачити конкретний предмет
чи явище, шукаючи пісню чи мелодію, з якою вони можуть асоціюватися. Існує також нечітко окреслений четвертий тип, наприклад, таємничий
Заводний Птах із однойменного роману, який за легендою заводиться і
грає лише тоді, коли герой роману сам цього забажає. Його ніхто не бачив, його існування тяжко довести, але головні герої Тору Окада і Мей
Касахара не просто вірять в існування Заводного Птаха, вони навіть самостійно намагаються відгадати момент, коли він співає, коли мовчить, а
якщо співає, то з чим це може бути пов’язано1.
У продовження теми музики у романі «Хроніка заводного птаха»
ми прослідкували цікаву закономірність автора давати назву кожній із
трьох частин іменами відомих музичних творів, а саме – «Сорока-злодійка» (опера Дж. Россіні), «Віщий птах» (фортепіанний цикл Р. Шумана) і «Птахолов» (циганська народна пісня), що надає нам можливість
стверджувати про наявність присутності музичного тла в романі.
Цікавими явищем у романі є центральний звукосимвол ПТАХ, який
фігурує навіть у назві твору. На думку Дж. Рубіна, орнітоніми в творчості
Х. Муракамі символізують незбагненний зв’язок між світом свідомого та
1
Аболин Б. И. Музыкальный фон романов Харуки Мураками. Дергачевские чтения – 2004. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности:
материалы VII Всерос. науч. конф., 2–3 окт. 2004 г. Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2006. С. 367–368.
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світом підсвідомого. Орнітоніми дають змогу простежити зв’язок слова з
життям народу, його історією та культурою, факти спадковості в мові, контакти з іншими народами6.
У тканині роману «Хроніка заводного птаха» автор використовує
образи різних птахів: на початку першої частини роману головний герой, Тору Окада, слухає увертюру до опери Дж. Россіні «Сорока-злодійка», потім іде шукати зниклого кота, де в порожньому саду бачить кам’яну скульптуру птаха, прислухаючись до туркотіння одинокого голуба.
У романі головний герой чує крик невідомого птаха, якого згодом дружина називає «заводним», асоціюючи його голос зі звучанням годинникового механізму. Коли нова знайома Тору, Мей Касахара, скаржиться,
що не може вимовити його імені, головний герой обирає для себе кличку «Заводний Птах». Цей птах також фігуруватиме в переломних моментах інших героїв роману. У другій частині твору Тору Окада знову слухає
музику – «Віщий птах», сьому п’єсу «Лісових сцен» Р. Шумана. Потім його
дружина попросить розлучення заради іншого чоловіка. Крик заводного
птаха чує також солдат, головний герой іншої «паралельної історії» в романі, події якої стануть причиною появи дару провидіння. Тож, орнітоніми, а саме звукосимвол ПТАХ, дають можливість встановити особливий
зв’язок між реальним світом та світом підсвідомого, на межі яких і відбуватиметься історія героїв роману.
Постмодернізм у літературі пов’язаний із сучасним візуальним мистецтвом завдяки розмиванню кордонів між різними видами мистецтва.
Цитатність, інтертекстуальність, властиві постмодернізму, виявилися
в англомовному художньому тексті у різноманітних імітаціях, стилізаціях літературних попередників, іронічних колажах традиційних прийомів письма, що є також характерною рисою романів Х. Муракамі, який
прагне поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні)
багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій, прекрасно змальовуючи бачення повсякденного реального життя.
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Постановка проблеми. Стратегія європейського вибору освіти, реформування вітчизняної вищої освіти, її спрямованість на забезпечення
якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців з міжнародних відносин передбачає переосмислення концепції вищої професійної освіти
в нових умовах. З огляду на це, іншомовна професійна компетентність
як ніколи затребувана державою. Модернізація вищої освіти охоплює
всі освітні галузі, у тому числі й таку галузь, як фахова іноземна мова. Наразі багато студентів факультетів міжнародних відносин не до кінця розуміють необхідність вивчення іноземних мов для подальшого використання їх у своїй майбутній фаховій спеціальності. Крім того, майбутні
фахівці не завжди усвідомлюють способи її використання.
Такі компетенції, як вміння вести переговори не лише рідною мовою, а й іноземною, залишаються поза свідомістю майбутніх фахівців
міжнародних відносин. Автоматичний переклад за допомогою додатків
здається їм кращим розв’язанням їхньої проблеми – невмінням спілкуватися з іноземними партнерами.
Відсутність розуміння формування цих компетенцій за допомогою
вивчення іноземних мов спричиняє казуси під час дипломатичних переговорів чи ділових переписок між іноземними фахівцями.
Актуальність теми дослідження зумовлена низьким рівнем обізнаності студентів щодо потреби у вивченні іноземних мов (тут і далі: англійської) фахівцями міжнародних відносин для формування їхньої іншомовної компетенції.
Об’єкт дослідження: студенти факультетів міжнародних відносин.
Предмет дослідження: процес формування іншомовної компетенції майбутніх фахівців міжнародних відносин і визначення необхідності в
їх набутті.
Мета: за допомогою опитування студентів факультетів міжнародних відносин та аналізу інформаційних джерел, наявних у науковому
обігу, а також вивчення ринку праці, визначити актуальність набуття іншомовних компетенцій фахівцями з міжнародних відносин та дослідити
їхнє формування. Для досягнення мети було визначено такі завдання:
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1. Опитування студентів факультетів міжнародних відносин в
Україні.
2. Опрацювання необхідних інформаційних джерел.
3. На основі опитувань та опрацьованих інформаційних джерел
визначити процес формування іншомовних компетенцій та необхідність
їхнього набуття.
Дослідженню мети та виконанню поставлених завдань сприяли
методи спостереження та дослідження.
Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів
полягає в розумінні формування мовних компетенцій майбутніх фахівців
міжнародних відносин та в завданнях, які допомагають в їхньому набутті.
Практичне значення: дослідити, яким чином формуються іншомовні компетенції майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин і покращити методику їх формування. На факультетах міжнародних відносин однією з обов’язкових для вивчення дисциплін є іноземна мова.
Навчання іноземним мовам має активний діяльнісний характер, за
допомогою якого вирішуються реальні та уявні завдання спільної діяльності, соціальної взаємодії людей. У реальному житті вивчення іноземної
мови передбачає комунікативну здатність до професійного спілкування.
Серед найпоширеніших іноземних мов вважається англійська. Наступними за популярністю йдуть німецька, французька, іспанська та східні мови.
Ці мови обов’язкові для вивчення, оскільки завдяки ним формуються необхідні мовні компетенції у майбутніх фахівців міжнародних відносин.
Та чи розуміють студенти факультетів міжнародних відносин важливість вивчення іноземних мов? Відсутність мотивації, дефіцит гуманітарної культури особливо гостро відчувається у немовних закладах
вищої освіти.
Опитування 10 студентів першого бакалаврського рівня на факультету міжнародних відносин показало, що лише 7 студентів мають зацікавленість і з задоволенням вивчають іноземні мови. Цей результат дослідження свідчить про середній рівень відповідальності.
Іноземна мова формує ті компетентності, які необхідні майбутнім
фахівцям із міжнародних відносин. Для того, щоб розібратися, які саме
компетенції необхідні студентам факультетів міжнародних відносин,
спершу треба зрозуміти, що означає сам термін «компетенція».
На цю тему є багато суперечок, однак більшість сходиться на тому,
що «компетентність – це якість особистості, що передбачає володіння людиною певною компетенцією, під якою у свою чергу, розуміється сукупність знань, умінь, навичок, способів діяльності, тобто компонентів змісту
навчання, необхідних для ефективного виконання діяльності у відношенні до певного кола предметів і процесів»1.
Отже, можна сказати, що іншомовні компетенції майбутніх фахівців
сфери міжнародних відносин – це ті навички та вміння, які здобуває студент під час вивчення іноземної мови.

Хуторской A. B. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / A. B. Хуторской // Народное образование, 2003. № 2.
С. 58–64.
1
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Компетенції можна розділити на три види: лінгвістична, соціальна
та комунікативна2. Кожну з них можна поділити на менші блоки виділити
певні навички та вміння, якими повинен володіти кожен фахівець із міжнародних відносин. Це допоможе складати та редагувати папери, офіційні документи, промовини тощо.
Лінгвістична компетенція включає в себе відмінне знання та володіння іноземною мовою. Воно передбачає досконале знання граматики тої мови, яку вивчають, і розуміння мови на слух. Тобто, студент повинен вивчити іноземну мову до рівня ледь не рідної мови.
Соціальна компетенція формує розуміння культури інших народів
світу. Це є однією з необхідних компетенцій для фахівців у сфері міжнародних відносин3.
Також одним із необхідних умінь для фахівця з міжнародних відносин є вміння орієнтуватися в суспільній, політичній, економічній та культурологічній ситуації різних країн. Це теж забезпечує вивчення іноземної
мови, оскільки завдяки ній є можливість читати автентичні, а не перекладені джерела, що допоможе скласти більш об’єктивну картину того, що
відбувається.
Вид комунікативної компетенції передбачає собою вміння комунікувати з іноземнцями вільно, без зупинок. Швидке формулювання
думки не рідною для нас мовою дає безліч переваг при спілкування з
людьми з-за кордону.
Та чи усвідомлюють це студенти факультетів міжнародних відносин? Так, результат опитування показало, що більшість (9 з 10) із них чудово розуміє, для чого саме їм потрібна іноземна (а саме англійська) мова в
майбутньому.
Вивчення іноземних мов сьогодні відбувається легко: джерела
можна дістати будь-де, викладацький склад також знаходяться на своїх
робочих місцях. Однак це все відбувається в межах курсів та додаткових
занять. В закладах вищої освіти ситуація неоднозначна. Є джерела, рукописи та викладацький склад, та що з стосується якості перших та компетентності других?
Джерела. Рукописи під час навчання відіграють важливу роль.
Вони впливають на те, як сприймають мову та на їхнє бажання її вивчати. Підручник з іноземної мови розглядається як багатокомпонентна та
поліфункціональна дидактична система, що комплексно інтегрує функції
навчання і виховання і сприяє взаємопов’язаному навчанню іншомовного спілкування і культури народу, мовою якого студенти оволодіювають.
Сьогодні в більшості навчальних закладів формування про мову
формується в студентів через підручники, які подають їм історію, культуру та традиції тієї країни, чию мову вони вивчають. На рівні з цим існує
кілька незадовільних тенденцій:
1) більшість підручників у закладах вищої освіти застарілі;
2) вивчення іноземної мови часом відбувається не за рівнем підготовки студентів.
Іовенко О. С., Ничка І. Р. Специфіка формування іншомовної компетентності у
майбутніх фахівців з міжнародних відносин / О. С. Іовенко, І. Р. Ничка // Актуальні проблеми викладання іноземних мов. Том 1, 2012. С. 62–64.
3
Михайліченко Ю. В. Міжкультурна комунікація як домінуючий фактор формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин / Ю. В. Михайліченко // Молодий вчений. № 4.1. (31.1), 2016. С. 76–78.
2
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Таким чином можна виділити кілька проблем у формуванні іншомовних компетенцій студентів.
Перша проблема – це нерівномірний розподіл за рівнями знання
мови у групах студентів. Часом у групах опиняються студенти з рівнями
А1 та В2, і це шкодить навчальному процесу. Важко підібрати такий матеріал, який би зацікавив обидві підгрупи в цій групі, та який був би не
занадто важким для першої підгрупи й не занадто легким для другої.
Такий розподіл студентів у групах відбиває бажання вчити мову,
оскільки студент або а) не встигає за темпом викладання; б) йому матеріал здається занадто легким і він не відчуває власного прогресу. Як
наслідок – не формується лінгвістичне компетенція в обох груп студентів:
вони погано знають граматику та не можуть вільно спілкуватися на загальні теми, а на професійні тим паче.
Друга проблема виникає через застарілі підручники. На жаль,
ними користується більшість навчальних закладів. Граматику за ними
вивчити можливо, однак інша інформація може бути не актуальною
на сьогодні. Наприклад, інформація про політичну ситуацію в певних
країнах чи про економічну. Також там може бути присутня застаріла лексика, яка ніяк не допоможе фахівцям у майбутньому.
Ця проблема також відбиває бажання вчитися в студентів. А якщо
не відбиває, то формує неправильне розуміння політичних, економічних,
соціальних та культурологічних ситуацій у певних країнах і застарілий
словниковий запас. Таким чином формуються неправильні лінгвістична
та соціальна компетенції.
Згідно з опитуванням студентів, майже всі з них бажали б отримати нові підручники, оскільки актуальну інформацію їм доводиться шукати
де-інде, що аж ніяк не прискорює процес вивчення мов.
Вирішити цю проблему можна за допомогою правильного
розподілу груп за рівнями, оскільки «формування іншомовної професійної компетенції студента має відбуватись поступово шляхом нагромадження відповідних знань і навичок визначеного рівня» та пошуком нових книжок, або наданням студентам сторонніх джерел, де б вони могли
брати актуальну інформацію4.
Викладацький склад. Під час вивчення будь-чого не менш важливу роль відіграють ще й викладачі. Їхнє ставлення до студентів і методика
викладання формують бажання до вивчення мов. На сьогодні більшість
викладачів намагаються проводити свої заняття цікаво та інформативно,
ставляться до студентів із повагою. Однак є тенденція, яка погано вливає
на формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців міжнародних відносин. Мовиться про часткову відсутність розмовної практики
під час занять.
Згідно з опитуванням студентів, деякі викладачі досі зосереджені
на письмовій частині вивчення мов. Вони закривають очі на розмовну
практику обґрунтовуючи це тим, що раз студенти можуть писати, вони й
говорити навчаться.

Струтинська Л., Станкевич І. Етапи розвитку мовної компетенції та методи викладення іноземних мов студентам міжнародних відносин / Л. Струтинська, І. Станкевич // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. № 32. 2013. С. 234–239.
4
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Брак інтерактивного навчання не дає можливість поєднувати індивідуальні, парні чи групові види роботи, які повинні підвищувати
рівень володіння мовним матеріалом і внутрішню мотивацію студентів.
Вирішити цю проблему можна таким чином:
1) розширити ззавдання, які спрямовані на розвиток усного мовлення в студентів;
2) впровадження такої форми як дискусія;
3) впровадження аудіозавдань, які допоможуть розвинути сприйняття мови на слух.
Власне дискусія стане хорошим прикладом того, як можна розвинути усне мовлення в студентів. Крім того, вона допоможе виховати в
студентах повагу до співрозмовників та саморганізованість, адже «у процесi дослiдження встановлено, що дискусiя як метод iнтерактивноrо навчання сприяє не лише розвитку особистостi та професiйноrо самоусвiдомлення майбутнiх фахiвцiв мiжнародних вiдносин, але й активiзує
рiзноманiтнi форми мислення студентiв, формуе їхнi комунiкативнi здiбностi, поrлиблює знання з iноземної мови, розвиває толерантнiсть та
взаємоповаrу, що є необхiдними складовими фахiвця зазначеної сфери
дiяльностi»5.
Запровадження інтерактивного навчання також змінить навчальний процес, де важливим стане міжособистісний взаємний мовленнєвий контакт між мовцями.
Викладачеві слід організувати роботу в такий спосіб, який б дав би
можливість студенту виявляти творчі здібності, інтелектуальну спроможність, розвивати креативне мислення та вчитися спілкуватися з колегами.
Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу зробити такі висновки:
1) формування іншомовної компетенції майбутніх фахівців сфери
міжнародних відносин відбувається передусім у вищих навчальних закладах;
2) іншомовні компетенції формуються завдяки матеріалам і тим,
хто мову викладає;
3) більшість студентів хотіли б мати більш сучасні підручники для
вивчення мови і більш прогресивні методики вивчення мов;
4) формування іншомовних професійних компетенцій вкрай важливе для майбутніх фахівців міжнародних відносин, оскільки без них
вони не зможуть комунікувати зі своїми колегами-іноземцями.
Отже, сутність іншомовної професійної компетенції майбутніх
фахівців міжнародних відносин – складне утворення, що уможливлює
здатність спілкуватися у процесі іншомовної фахово зорієнтованої комунікації, з урахуванням міжнародних вимог рівня володіння іноземною
мовою.
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ЗАКОРДОННА ПРАКТИКА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ:
PRO ET CONTRA
Триває пошук оптимальної моделі суспільства, у якому на новому, глобальному рівні кожен громадянин планети має можливість для
реалізації своєї місії та ефективної, позбавленої будь-якої дискримінації
партнерської взаємодії з іншими. Умовною назвою такої моделі є «інклюзивне суспільство», всі члени якого мають рівний доступ до участі у численних соціальних програмах, необхідних для життєдіяльності всієї глобальної громади. Тобто відповідно до власних потреб та можливостей
кожна особа є включеною до загальної творчої розбудови новітнього
формату світоустрою.
Побудова інклюзивного суспільства у цілому визначається одним
із основних принципів глобального удосконалення цивілізації на найближчі десятиріччя. Зазначене питання внесено до переліку двох стратегічних цілей ЮНЕСКО: «посилити міжнародну наукову співпрацю заради
миру, стабільності та соціальної інтеграції» та «підтримати інклюзивний
соціальний розвиток та сприяти міжкультурному діалогу та зближенню
культур». Відповідно до політики впровадження інклюзії, остання має
«забезпечувати реалізацію універсальних прав людини, етичних норм та
залучати громадян до суспільства знань»21.
У Програмі сталого світового розвитку «Трансформування нашого
світу: Порядок денний до 2030» відзначається відданість її учасників забезпеченню інклюзивного навчання та доступної освіти належної якості
на всіх рівнях: від дошкільного до професійно-технічного. «Усі люди, незалежно від статі, віку, раси, етнічної приналежності та обмежень життєдіяльності, мігранти, корінні народи, діти та молодь, особливо ті, хто
перебуває у вразливих ситуаціях, повинні мати доступ до можливості навчатися протягом усього життя, які допоможуть їм здобути знання та навички, необхідні для використання можливостей та повноцінної участі у
суспільстві»20.
20
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. [Electronic
resource]. Mode of access: https://sdgs.un.org/2030agenda (date of access: 21.04.2021).
21
UNESCO’s Medium-Term Strategy for 2014–2021 (document 37 C/4). [Electronic
resource]. Mode of access: http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/
resources/medium-term-strategy-c4/ (date of access: 21.04.2021).
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Для певних осіб модель інклюзивного суспільства видається психологічно неприйнятною і навіть дивною, оскільки вони не готові впустити у
своє життя людей, інакших за певним критерієм: статтю, вірою, расою, соціокультурним походженням, матеріальним статусом, суспільною кастою,
станом здоров’я тощо. На думку А. Aртайлз4, відповіддю на виключення
із загального освітнього процесу учнів, яких вважали інакшими з певних
причин, став глобальний рух за включене або інклюзивне навчання.
Загалом, особливості терміноутворення у галузі спеціальної освіти
є предметом окремої наукової дискусії, яка ще триває. Заслуговує на увагу запропонований А. Шевцовим системно-таксономічний підхід до термінотворчості у цій сфері2. Таким чином, українським відповідником терміна «інклюзія», який може функціонувати паралельно із запозиченим
терміном, є «включення/ залучення», від якого легко утворювати похідні
термінологічні одиниці: «включене освітнє середовище», «включені заклади освіти», «включені навчальні програми» тощо2. Отже, для розрізнення та однозначності тлумачення у нашій роботі буде використовуватися цей термін як синонімічний.
Ухвалення численних міжнародних та національних законопроектів, наприклад, Декларація Світової конференції зі спеціальної освіти
(надалі – Саламанська декларація)9, Програма сталого розвитку «Трансформація нашого світу: Порядок денний до 2030»20, Стратегії ЮНЕСКО
середньої тривалості у галузі освіти на 2014–2021 рр.21 засвідчують, що
інклюзивне навчання розвивається як головний політичний імператив
освіти дітей із особливими освітніми потребами (ООП) або обмеженнями життєдіяльності (ОЖ). Зазначеними документами керувалися міністерства освіти більшості країн світу у розробці рекомендацій щодо запровадження філософії інклюзії у діяльність закладів освіти всіх рівнів.
Провідним дороговказом правового запровадження інклюзивного
навчання на світовому рівні стала Саламанська декларація9, яку ухвалили представники урядів 92 країн світу та 25 міжнародних організацій на
Світовій конференції із спеціальної освіти. Ключовим у документі є Параграф 2, який містить п’ять статей. У статті 1 представлено погляд на права
дітей:
• Кожна дитина має основне право на освіту, їй має надаватися
можливість та підтримка для досягнення прийнятного рівня навчальних результатів.
У статті 2 стверджується унікальність кожної дитини:
• Кожна дитина має унікальні особливості, інтереси, здібності та
навчальні потреби.
Шевцов А. Г. Освітні основи реабілітології : Київ : «МП Леся», 2009. 483 с.
Artiles A. J. Beyond responsiveness to identity badges: Future research on culture in
disability and implications for Response to Intervention, Educational Review, 2015, № 67. P. 1–22,
DOI:10.1080/00131911. 2014.934322.
9
Declaration of World Conference on Special Education, Salamanca / UNESCO Education
Sector. 1994. [Electronic resource]. Mode of access: http: http://www.csie.org.uk/inclusion/what.
shtml (date of access: 21.04.2021).
20
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. [Electronic
resource]. Mode of access: https://sdgs.un.org/2030agenda (date of access: 21.04.2021).
21
UNESCO’s Medium-Term Strategy for 2014–2021 (document 37 C/4). [Electronic
resource]. Mode of access: http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/
resources/medium-term-strategy-c4/ (date of access: 21.04.2021).
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У статті 3 висловлено бачення оновлення системи освіти:
• У розробці систем освіти і впровадженні освітніх програм слід
враховувати широке різноманіття цих особливостей та потреб.
У статті 4 поглиблюється ця ідея та висувається вимога:
• Особи з ООП повинні мати доступ до навчання у звичайних школах у рамках дитино-центрованого підходу, орієнтованого на задоволення цих потреб.
У статті 5 містяться обґрунтування для загальних шкіл:
• Загальні школи з інклюзивною формою навчання є найефективнішими засобами боротьби з дискримінаційним ставленням, оскільки дозволяють створення привітної атмосфери в громадах, побудову
інклюзивного суспільства та досягнення освіти для всіх; крім того, вони
забезпечують ефективну освіту для більшості дітей та підвищують ефективність і, зрештою, економічну ефективність усієї системи освіти.
Отже, ключовим вектором світової освітньої політики, визначеним
Саламанською декларацією9, стає перехід від сепарації та сегрегації як
ранніх форм організації освіти для дітей із ОЖ до інтеграції та інклюзії.
Спробуємо розмежувати поняття «інтеграція» та «інклюзія» відповідно до
ідей, висловлених у наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних
вчених.
Інтеграція – процес спільного навчання учнів із ООП та учнів із
нормальним розвитком в єдиних класах закладів загальної освіти з переконанням, що діти з ООП зможуть пристосуватися до стандартизованих вимог таких закладів. На сучасному етапі інтеграція, не дозволяє у
повному обсязі вирішити питання формування в учнів із ООП соціальних
навичок взаємодії з іншими членами суспільства. Однак, інтеграція не
гарантує автоматичного переходу від сегрегованого навчання до інклюзивного: для цього необхідно також запровадження належних структурних змін (організаційних, методичних, дидактичних та ін.)12. Дж. М. Кауффман та Г. Хорнбі13 не вважають інтеграцію у смислі фізичної присутності у
загальноосвітніх класах настільки ж важливою, як реальне залучення до
навчальних програм, яке автори визнають значущим та складним.
Деякі освітні стейкхолдери покладаються не лише на певне трактування законодавчих актів, а й вірять у можливість існування та ефективність застосування універсальних методик викладання, що розробляються для учнів без урахування сутності порушень їх здоров’я. Інші
експерти вимагають таке залучення кожного здобувача освіти у спільне підприємство навчання, яке передбачає не просто обов’язкове перебування учнів під одним дахом, що веде до спрощеного варіанту інтегрування дитини у загальноосвітній простір, але й більш складний та
системний підхід до цього процесу. На нашу думку, освітня інтеграція
могла забезпечити такі завдання, проте для протидії зусиллям недоброDeclaration of World Conference on Special Education, Salamanca / UNESCO Education
Sector. 1994. [Electronic resource]. Mode of access: http: http://www.csie.org.uk/inclusion/what.
shtml (date of access: 21.04.2021).
12
Inclusion and Education: All means All. Central and Eastern Europe, Caucasus and
Central Asia. Global education monitoring report / UNESCO Education Sector. 2021. 67 p.
[Electronic resource]. Mode of access: https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
(date of access: 21.04.2021).
13
Kauffman J. M., Hornby G. (). Inclusive Vision Versus Special Education Reality.
Educational Science, 2020. Vol. 10, № 258, P. 1–13. DOI:10.3390/educsci10090258.
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совісних освітян обмежити участь учнів із ООП лише фізичною присутністю в класній кімнаті, в освітній практиці розвинених країн запровадили
термін «інклюзія», що мав на меті поглиблення можливостей закладів
освіти для здобуття у них спеціальної освіти шляхом включення кожного учня у кожен етап освітнього процесу, зміна життєдіяльності школи в
цілому для забезпечення потреб кожного здобувача, залучення до неї
всіх без винятку дітей.
Незважаючи на активний інтерес та неабияку підтримку політики
інклюзії на всіх рівнях від глобального та національного до регіонального, єдиного визначення поняття інклюзії поки що немає. У найширшому
розумінні освітня інклюзія – це навчання в спільній класній кімнаті учнів
із психофізичними порушеннями та з нормальним розвитком шляхом
запровадження індивідуалізованих методик викладання, розроблених
із урахуванням принципів універсального дизайну19. Це означає надання освітніх та додаткових послуг учням із ООП у загальній класній кімнаті
як альтернатива навчання та/або надання інших послуг дорослих учням
із ООП в окремих сегрегованих приміщеннях. На думку A. Дж. Осборн,
П. Діматтія17, Дж. МакЛескі, Е. Ландерс, П. Уїльямсон, Д. Гоппей16 та ін., федеральний закон США «Про освіту для всіх дітей-інвалідів»11 надав повноваження розширити доступ осіб із ООП до загальних закладів освіти та
зменшити практику сегрегації учнів спеціальної освіти в окремих закладах або спеціальних класах загальноосвітніх шкіл. Інклюзивне навчання
спростовує історичне розуміння спеціальної освіти як окремої будівлі,
натомість наголошує на навчальних і виховних заходах та соціальній підтримці, які реалізуються у закладах загальної освіти. Отже, інклюзивне
навчання – комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації навчання дітей у закладах освіти на основі
застосування особистісно орієнтованих методів навчання з урахуванням
їхніх індивідуальних особливостей у навчально-пізнавальній діяльності7.
Процес забезпечення різноманітних потреб всіх дітей, молоді та дорослих, скасування бар’єрів на шляху до освіти та зміна культури, традицій
та практики загальноосвітніх закладів задля ефективного включення
всіх дітей, а також реалізація цілей соціальної інклюзії визначені у звітах
ЮНЕСКО12 пріоритетними.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2016. [Electronic resource]. Mode
of access: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDis
abilities.aspx#24 (date of access: 21.04.2021).
11
Education for All Handicapped Children Act, PL 94–142, U.S. Statutes at Large. 899.
777–796, Pub. L. № 94–142 (1975 August 23, 1977).
12
Inclusion and Education: All means All. Central and Eastern Europe, Caucasus and
Central Asia. Global education monitoring report / UNESCO Education Sector. 2021. 67 p.
[Electronic resource]. Mode of access: https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
(date of access: 21.04.2021).
16
McLeskey J., Landers E., Williamson, P., Hoppey D. Are We Moving Toward Educating
Students with Disabilities in Less Restrictive Settings? The Journal of Special Education, 2012,
vol. 46, № 3, P. 131–140. DOI: 10.1177/0022466910376670.
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Record, vol. 118, 140305, 2016, P. 1–30.
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Спостерігаючи тенденцію розуміння інклюзії як філософію навчання всіх дітей в одній аудиторії, С. Курсіс8 наголошує, що насправді
інклюзія не може втілитися лише завдяки зусиллям педагогів, оскільки передусім слід говорити про інклюзивну культуру суспільства або соціальну інклюзію. Відтак, інклюзивне навчання має за мету сформувати навички та уміння, необхідні особам із ОЖ для подальшої соціальної
інклюзії – активного включення в суспільні стосунки всіх громадян, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, культурних, мовних, національних та інших особливостей. Саме тому процес запровадження інклюзивного суспільства розпочинається у закладах освіти всіх рівнів, у яких
можна створити сприятливі умови інклюзивного освітнього середовища
для виховання толерантного ставлення до інших. Оскільки інклюзивне
середовище означає привітне середовище, у якому забезпечено захист
та навчання для всіх дітей, незалежно від статевих, фізичних, розумових,
економічних, мовних та інших ознак12, створення інклюзивного освітнього
середовища визначають одним із найскладніших викликів сьогодення.
Варто наголосити, що нині в розвинених країнах саме розміщення
дитини з ООП в інклюзивному класі не є кінцевою метою освітнього процесу: увага стейкхолдерів концентрується на результатах навченості кожного учня і на рівні його оволодіння загальною програмою. Тобто мова
іде не лише про доступ до інклюзивного навчання, а й про його ефективність – «прогресивну інклюзію». Наприклад, відповідно до федерального закону США «Про освіту для всіх дітей-інвалідів»11 навчальні досягнення учнів із ООП мають бути оцінені на підставі стандартизованих тестів
для отримання документа про здобуття певного освітнього рівня, а для
дітей раннього дошкільного віку має бути якомога раніше застосована
програма «Відповідь на втручання», що зокрема є серед провідних компонентів прогресивної інклюзії.
Останні дослідження красномовно свідчать про життєву необхідність забезпечення освітніх потреб дитини у перші роки життя, оскільки
марне витрачання часу спричиняє блокування позитивної динаміки її
гармонійного розвитку. Недооцінка потреб дитини та позбавлення її права голосу призводить до обмеження розвитку її потенційних можливостей з боку батьків, вчителів та інших учасників освітнього процесу. Саме
тому першочергового значення набувають емоційна та психологічна підтримка дитини, розуміння причин реальних та потенційних стресових ситуацій, розвиток соціальних та комунікативних навичок, формування критичного та креативного мислення та уміння демонструвати емпатію. На
думку M. Рейнольдс та Дж. Бірч18, сукупна історія американської спеціальної освіти становить невпинну тенденцію до «прогресивної інклюзії».
8
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Питання ефективного надання освітніх послуг учням із ООП в умовах загальноосвітніх закладів активно піднімається педагогами на всіх
рівнях: у наукових роботах, у методичних розробках, на конференціях,
семінарах, майстер-класах. У США це питання постало у 1975 р. після ухвалення Закону «Про освіту для всіх дітей-інвалідів»11, в Італії – у 1970-х рр.,
в Україні – у 2017 р. після запровадження формату інклюзивного навчання у новому Законі «Про освіту». Зважаючи на значно менший термін
впровадження інклюзії у вітчизняній системі освіти, можна запропонувати звернутися до досвіду Італії та скористатися їхніми надбаннями задля
уникнення подібних помилок у забезпеченні учнів із ООП сучасними
освітніми послугами в Україні.
Італія стала однією з небагатьох європейських держав, у яких було
запроваджене тотальне інклюзивне навчання для осіб із ООП, що спричинило прецедент та наслідування такого способу багатьма іншими
країнами. Так, в Італії на законодавчому рівні з 1971 р. було припинено
практику розподілення дітей з ОЖ в сегреговані класи і школи та запроваджено принципи інклюзії та навчальної інтеграції, окрім випадків тяжких порушень психофізичного розвитку, достатніх для того, щоб ускладнити або унеможливити навчання дитини у загальноосвітніх школах
разом із своїми однолітками з нормальним розвитком (Закон 118 (1971) cт.
28b, п. 2). Відповідно до даних дослідження С. Карновалі6, для забезпечення його ефективності передбачалося безкоштовне транспортування
з дому до місця навчання, ліквідація архітектурних бар’єрів, які можуть
перешкоджати доступності шкільного приміщення для учнів із ОЖ.
Повне знищення спеціальних шкіл і класів в цій країні відбулося у 1977 р. після введення в силу Закону 517, який надав сили принципам інклюзивного навчання для всіх осіб із ООП на всіх етапах навчання.
З того часу у класах розміром до 20 осіб надавали соціально-психолого-педагогічні послуги учням із ОЖ (навчальне та технічне обладнання,
програми, спеціалізовані мови викладання, оцінювання робіт, адаптація
форм комунікації та шляхів підтримки учнів, наявність кваліфікованого
педагогічного та непедагогічного персоналу тощо) відповідно до виділеного бюджету та норм місцевого та державного законодавства.
Цей підхід значно пізніше ліг в основу Конвенції з прав людини з
обмеженнями життєдіяльності6, ратифікованої у 2016 у Раді Європи, стаття 24 якої визнає право осіб із порушеннями психофізичного розвитку на
освіту в інклюзивному навчальному середовищі на всіх рівнях упродовж
усього життя, передбачає ефективну взаємодію у вільному суспільстві,
сприяння повному розвитку особистісного потенціалу, навичок соціальної взаємодії, почуття достоїнства, формування самооцінки та повноцінному розвитку умінь та навичок осіб із ОЖ.
На думку С. Карновалі6, незважаючи на закріплене Конституцією
Італії право осіб з інвалідністю на освіту, на ухвалені численні інструменти його реалізації, конституційні вимоги та принципи, законодавчі норми
та судові рішення на всіх рівнях, спрямованих на захист фундаменталь6
Carnovali S. The Right to Inclusive Education of Persons with Disability in Italy.
Reflections and Perspectives. Athens Journal of Education, 2017, vol. 4. № 4, P. 315–326. DOI:
10.30958/aje.4-4-1.
11
Education for All Handicapped Children Act, PL 94–142, U.S. Statutes at Large. 899.
777–796, Pub. L. № 94–142 (1975 August 23, 1977).
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них прав громадянина, в реальному житті італійці із ОЖ досі постають
перед необхідністю розв’язання проблем, пов’язаних із отриманням
освіти, зокрема: доступність освіти, забезпечення належних дидактичних
матеріалів, затримка та неефективність надання інклюзивних навчальних послуг.
Для порівняння зазначимо, що процес запровадження інклюзії у
Великій Британії не був таким радикальним: вперше на єдності загальної
та спеціальної освіти було наголошено у 1928 р., а в 1944 р. в обговоренні Закону «Про освіту» Секретар Парламенту Чутер Еде заявив, що уряд
не вважає нормальним навчання дитини із інвалідністю у сегрегованій
спеціальній школі, у якій вона може страждати. На думку Дж. Ліндсей14,
з того часу уряд докладає максимальних зусиль для забезпечення адекватного перебування у спеціальних закладах, уряд також прагне побачити якомога більше учнів у звичайних школах.
У роботі А. Маг, С. Сінфільд, Т. Бурнс15 позитивним досвідом Великої
Британії називається фокусування уваги на забезпеченні рівних можливостей для кожної дитини в існуючих соціально-економічних умовах та
повага до розмаїття учнів шляхом залучення осіб із несприятливими фізичними або навчальними факторами в інклюзивне навчання. Важливим
для реалізації зазначеного в освіті означає, що для втілення інклюзії необхідно зробити деякі зміни у галузі відносно змісту освіти, методик навчання та виховання, структури системи освіти та навчальних стратегій.
Незважаючи на ухвалені у 1994 р. у Саламанській декларації9 принципи політики інклюзії, які визначають сутність інклюзії та вимагають її
негайного впровадження на місцях, на практиці учні із ООП всі ще страждають від із дискримінації за етнічною, соціо-економічною або іншою
ознакою, зокрема за станом здоров’я. Місія інклюзивної школи полягає
в реалізації ідеї комплексного реформування закладу освіти, тобто не
лише технічних організаційних питань, але філософії подолання усіляких
бар’єрів до освіти, розвитку всіх дітей та створенню культурної ідеології,
що усуває межі між учнями, унеможливлює їх сегрегацію та роз’єднання
С. Куркіс8. Саме тому задекларована інклюзія залишається нездійсненою
мрією для багатьох дітей у всьому світі, а дебати стосовно трактування
сутності інклюзії та особливостей її впровадження не вщухають. Зокрема у дослідженнях вчених зазначається, що задекларована у міжнародним документах інклюзивна політика не завжди реалізується на практиці
(С. Курсіс), або правильно відображена у національному законодавству
(Дж. МакЛескі); сутність інклюзії достеменно не вивчена, і не існує єдиного визначення цього поняття (Дж. Кауффман, Г. Ліндсей, Г. Хорнбі).
Згадані науковці наголошують на контраверсійності результатів запровадження інклюзивного навчання для дітей із ООП (Г. Ліндсей) і недоречності запровадження інклюзії через недоведеність її ефективності
Curcic S. Inclusion in PK-12: an international perspective. International Journal of
Inclusive Education. 2009, № 5, P. 517–538.
9
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14
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(Дж. Кауффман, Г. Хорнбі). Певні вчені вказують на окремі позитивні тенденції навчальних результатів при тривалому навчанні учнів із ООП в
інклюзивному освітньому середовищі (С. Курсіс; Дж. МакЛескі), інші наполягають, що саме у випадку навчання учнів із ООП в інклюзивному середовищі, вони здатні отримати високі бали як результати поточного оцінювання або складання тестів підсумкового контролю (Г. Teoгаріс та ін.).
Зрештою, більшість науковців наголошують на моральній необхідності надати доступ до загальної освіти всім дітям відповідно до їхніх громадянських прав або через навчальні та соціальні переваги від інклюзії
(А. Маг, С. Сінфільд, Т. Бурнс; Дж. МакЛескей, Г. Теогаріс та ін.). Так, досліджуючи вплив інклюзивного навчання на академічні та виховні результати учнів інклюзивного освітнього середовища, Г. Teoгаріс та ін. дійшли
висновку, що успішність учнів із нормальним розвитком підвищилася,
час подачі нового матеріалу не скоротився і частота втручань учнів під
час його не збільшилась, що може стати суттєвим доказом корисного
впливу інклюзії на всіх її учасників.
А. Маг та ін.15 вважають, що всі учні виграють від інклюзивного навчання, оскільки воно дозволяє їм розвивати власні стратегії навчання, удосконалювати уміння та таланти, підвищувати самооцінку учня та
очікування від нього у інших учасників освітнього процесу, створювати
в школі атмосферу поваги та приналежності; інклюзивне навчання дозволяє усвідомити та прийняти індивідуальні відмінності, знизити вплив
цькування та булінгу, розвивати дружні стосунки між різними дітьми, позитивно впливати на школу та на громаду для прийняття відмінностей та
інклюзії на вищому рівні.
Однак, достовірних результатів комплексних емпіричних досліджень на національному рівні, що підтверджують подібні думки, на жаль, в
закордонній літературі нами з не знайдено.
Немає одностайності у результатах емпіричних досліджень стосовно виховного впливу інклюзії на осіб із ООП. У роботі Г. Банч і Е. Валео1
йдеться про формування позитивного самосприйняття в учнів інклюзивних класів порівняно з учнями спеціальних класів, а також про створення позитивного їх образу для однокласників. Автори зазначають, що
учні інклюзивних класів охоче долучаються до різних видів навчальних
завдань, товаришують і постійно спілкуються із своїми однокласниками,
але зрідка виявляють інтерес до участі у позаурочних заходах. Водночас
у роботі С. Курсіс зазначено, що незважаючи на наявні в інклюзивному
середовищі природні умови для учнів із ООП немає гарантій на успішне
формування навичок співпраці, а причини соціальної неуспішності деяких учнів з ООП пояснюються відсутністю сили і невмінням захистити
свої інтереси. Як наслідок, окремі учні в інклюзивних класах одночасно
отримують досвід включення та виключення через булінг та цькування
та приниження навіть у початкових класах. Відтак, погоджуємося з А. Маг,
С. Сінфільд і Т. Бурнс15, які називають головними факторами успішного
інклюзивного навчання вчителів спеціальної та загальної освіти та шкіль1
Банч Г., Валео Э. Влияние специального и инклюзивного образования на установки сверстников: практическое и теоретическое исследование. Журнал исследований социальной политики. 2008. Т. 6. № 1. С. 23–52.
15
Mag A. G, Sinfield S., Burns T. The Benefits of Inclusive Education: New Challenges for
University Teachers. MATEC Web of Conferences 121, 12011. 2017. DOI: 10.1051/matecconf/2017121.
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не освітнє середовище. Саме тому об’єктом численних наукових досліджень стали інклюзивні школи та класи, у яких відбувається навчання учнів із ООП та їхня соціалізація.
Науковці вивчають ключові фактори успішності запровадження
інклюзивної політики: філософію закладів, стилі керівництва, колегіальність фахівців, увагу до особливостей учнів, ресурси, взаємодію з батьками та інші питання. М. Айнскоу та А. Артайлз16 заперечують проти того,
щоб називати інклюзією ситуацію, коли учень з ООП у класі загальної
освіти весь час виконує лише індивідуальні завдання під наглядом асистента вчителя і не має можливості співпрацювати з однокласниками
для вирішення навчальних питань. С. Курсіс8 аналізує проблему освіти
дітей мігрантів, чиї батьки іноді не володіють державною мовою і не можуть допомогти навчатися своїм дітям, особливо справедливо це стосовно сімей-мігрантів, які виховують дитину із ООП. У групі ризику зазначаються вихідці з африканських карибських островів, діти кочівників, діти
з ОЖ, а також ті діти, що отримують безкоштовні обіди та порушують поведінку. Здебільшого, вчителі перекладають всю відповідальність на учнів та їхні сім’ї, а себе не вважають відповідальними за навчальні результати своїх учнів або не визнають свою роль у включенні дітей мігрантів,
які можуть зазнавати як соціальної так і освітньої ексклюзії. Для більшості
вчителів ключовим фактором їх виключення із шкільного суспільства є
їхня незадовільна поведінка.
Досліджуючи умови ефективної імплементації інклюзивного навчання в американських школах, Г. Теогаріс, Дж. Каустон, Ч. П. Трейсі-Бронсон19 визначають вісім ключових факторів успіху: колегіальність
факультету університету та школи, командна робота, спільні цілі щодо
структури школи, забезпечення потреб учнів та шкільного клімату; дані
моніторингу навчальних досягнень; карта надання послуг (використання персоналу, надані школою послуги, введені та видалені із загального
освітнього процесу учні), оптимізація карт надання послуг, професійний
розвиток та спротив (персоналу проти запровадження інклюзії). Отже,
професійний розвиток вчителя може виявитися передумовою запровадження ефективної інклюзії. Вчителі постійно спрямовуються на розвиток власних професійних умінь та навичок з метою збереження і
оновлення рівня компетенції та відповідності новим і новим викликам
суспільно-економічного середовища. Серед організаційних питань запровадженні інклюзії, що обговорюються освітянами, найчастіше зустрічаються забезпечення потреб осіб з іншого соціокультурного походження, звітності, оцінювання навчальних результатів, діагностики порушень
та обрання закладу освіти. Вважаємо, що співпраця вчителів загальної та
спеціальної освіти необхідна для адаптації навчальних програм, для відповіді на питання щодо філософії інклюзії, для створення сприятливого
клімату освітнього середовища та уникнення упередженого ставлення
Curcic S. Inclusion in PK-12: an international perspective. International Journal of
Inclusive Education. 2009, № 5, P. 517–538.
16
McLeskey J., Landers E., Williamson, P., Hoppey D. Are We Moving Toward Educating
Students with Disabilities in Less Restrictive Settings? The Journal of Special Education, 2012.
vol. 46. № 3. P. 131-140. DOI: 10.1177/0022466910376670.
19
Theoharis G., Causton J., Tracy-Bronson Ch. P. Inclusive Reform as a Response to HighStakes Pressure? Leading Toward Inclusion in the Age of Accountability. Teacher’s College
Record, vol. 118, 140305, 2016, P. 1–30.
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педагогів, зокрема викликаного низькою оплатою праці вчителів, як фактора їх маргіналізації.
Науковці А. Артайлз4, М. Броунелл, П. Сінделар, М. Кілі та Л. Даніель5
сон зробили висновок щодо прямої залежності досвіду взаємодії із учнями з ООП та ставлення до інклюзивного навчання. Якщо вчителі розглядають порушення здоров’я учнів як «патологічні», вони вбачають свої
обов’язки у передачі мінімальних знань і докладають для цього мінімальні зусилля. Якщо причиною порушень здоров’я вчителі визнають
екзогенні зовнішні чинники, тоді вони створюють умови та адаптують
методики викладання. Тому, хоча деякі вчителі звітували про спільне
викладання вчителів загальної та спеціальної освіти, заняття не завжди
індивідуалізовані.
Ставлення вчителів формується під дією зовнішніх (умови роботи,
розклад, підтримка інших фахівців, рівень переддипломної підготовки
вчителів) та внутрішніх (переконання, емоційне ставлення, досвід взаємодії із особами з ООП) чинників. Залежно від сформованого ставлення
освітян, вони визначають переваги та недоліки запровадження інклюзії.
Відповідно до результатів досліджень австралійських науковців П. Вествуд, Л. Грехем22, на думку вчителів спеціальної освіти, найбільшими перевагами запровадження інклюзивного навчання є підвищення рівня
толерантності, розуміння та підтримки серед інших учнів класу (30 %) та
додаткова підтримка з боку асистента дитини під час занять (27 %), а також урізноманітнення методів викладання та виховання для всього класу та переваги впливу кожного окремого учня на весь колектив. Однак,
серед вчителів немає одностайності в оцінці впливу інклюзії як позитивного. Близько 20 % вчителів не відчули вагомих переваг, водночас стільки ж педагогів не відчувало жодних проблем із включенням учня з ООП
до загального класу. Серед проблем навчання вчителі називали брак
часу (39 %), потребу постійно наглядати за учнем із ООП (22 %), балансувати між потребами особливого учня та всього класу (18 %), неуважність
всього класу (12 %), проблеми з дисципліною на занятті (19 %), відсутність
досвіду володіння методиками викладання в інклюзивних класах (14 %),
відсутність доступу до належної дидактичної та методичної літератури та
наявність допоміжного персоналу (16 %), відсутність досвіду викладання
у спеціальній освіті (7 %), забезпечення безпеки для себе та інших учнів
(3 %) та ін. Отже, вчитель інклюзивного навчання зможе відчути переваги
цієї форми навчання за умови підвищення якості професійної підготовки.
Провідні американські науковці, які досліджують галузь спеціальної освіти США та підготовки фахівців для неї, М. Броунелл, П. Сінделар,
М. Кілі та Л. Даніельсон5 переконані, що сучасна підготовка спеціальних
вчителів втратила єдиний вектор, що спричинило «гетерогенність освітніх програм». Понад 150 років тому підготовка персоналу для роботи
Artiles A. J. Beyond responsiveness to identity badges: Future research on culture in
disability and implications for Response to Intervention, Educational Review, 2015, № 67, P. 1–22,
DOI:10.1080/00131911. 2014.934322.
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Children, 2010, vol. 76, № 3, P. 357–377.
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з особами із ОЖ відбувалася виключно у спеціальних закладах, у яких
перебували останні. Перенесення акценту на категорії порушень здоров’я, ефективні методики викладання та надання додаткових послуг
учням із ООП спричинило зміни в організації та функціонуванні всієї галузі спеціальної освіти і відповідно у самій системі підготовки вчителів
для неї. Поступово відповідно до міжнародних та федеральних вимог
до висококваліфікованого вчителя спеціальної освіти ефективність роботи спеціального педагога почали співвідносити із фактом постійного
поглиблення комплексних знань з галузі та збагачення арсеналу педагогічних методів та прийомів. Зрештою мірилом результативності педагогічної діяльності спеціального вчителя, а відтак всієї системи підготовки
таких працівників стало доведення прогресу учнів із ООП в оволодінні
програмою загальної освіти. Ці зміни виникають на тлі високих критеріїв
оцінювання, жорстких академічних стандартів, індивідуальної звітності
кожного учня, зокрема учня із ООП, та постійної нестачі кваліфікованих
вчителів спеціальної освіти. М. Броунелл, П. Сінделар та ін.5 вважають, що
підготовка вчителів спеціальної освіти не відповідає визначеним вимогам, оскільки вона повинна передбачати засвоєння знань та демонстрацію практичних професійних умінь та компетентностей в класі. Відтак
постає нагальна необхідність перегляду підходів до визначення ефективності педагогічної освіти на основі історичних традицій і політичних
рішень, затверджених у нормативно-правових актах, необхідних обов’язкових і пов’язаних послуг для учнів із ООП та наукових досліджень, у
яких проводиться аналіз існуючого досвіду і проблем у навчанні учнів
спеціальної освіти та підготовки кваліфікованих педагогів.
У той час, коли система освіти прагне стати все більш інклюзивною
(наразі у парадигмі якості навчання кожної дитини), постає питання про
зміну системи підготовки майбутніх вчителів, які також мають ставати
«інклюзивнішими» для ефективної майбутньої фахової діяльності. Природно, що це повинно знайти відображення в освітніх програмах підготовки педагогічних кадрів для роботи із усіма категоріями учнів середньої та спеціальної освіти.
Оскільки загальновизнаним є факт неефективності запровадження будь-яких інновацій без активного залучення вмотивованих
кваліфікованих кадрів, у роботі Д. Aнaстасіоу, Дж. Kaуффман та С. Д. Нуово3 зроблено огляд реформ освітньої системи Італії та визначено тенденції професійної підготовки педагогів учнів із ООП.
– Зміна методики підготовки вчителів спеціальної освіти шляхом
розширення переліку спеціалізацій для ефективного забезпечення
освітніх потреб осіб із ОЖ. Такий крок викликає гарячі дебати. Противники цієї реформи говорять про загрозу реальній інтеграції учнів із ОЖ.
Прихильники реформи наводять аргументи, що нововведення сприятимуть формуванню професійних умінь та навичок вчителів спеціальної
освіти, налагодженню взаємодії з учнями з ООП, що в цілому сприятиме
Anastasiou D., Kauffman J. M. & Nuovo S. D. Inclusive education in Italy: description
and reflections on full inclusion, European Journal of Special Needs Education, 2015. DOI:
10.1080/08856257.2015.1060075.
5
Brownell M. T., Sindelar P. T., Kiely M. T., Danielson L. C. Special Education Teacher
Quality and Preparation: Exposing Foundations, Constructing a New Model. Exceptional
Children, 2010, vol. 76, № 3, P. 357–377.
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підвищенню ролі спеціального вчителя та реалізації принципів інклюзивного навчання в аспекті забезпечення освітніх потреб учнів із ОЖ
шляхом покращення підготовки фахівців.
– Перегляд критеріїв інклюзії та функцій освітньої підтримки шляхом надання кожному учню одного вчителя на весь час здобуття освітнього рівня. Для реалізації цієї пропозиції необхідна спеціалізація підготовки вчителів.
– Підвищення кваліфікації всіх фахівців закладу освіти (адміністрації, педагогічного, технічного та додаткового персоналу) має бути забезпечена на найвищому можливому рівні, оскільки Міністерство освіти
Італії оголосило, що відповідальність за успіх процесу інклюзії лежить не
лише на вчителях спеціальної освіти, а на всьому шкільному колективі.
Таким чином, незважаючи на тривалий термін запровадження
інклюзивного навчання, цей процес незавершений, а його провадження викликає чимало питань. Сильними сторонами інклюзії А. Маг, С. Сінфільд, Т. Бурнс15 вважають залучення до освітнього процесу дітей із легкими та помірними порушеннями; злагоджена і професійна робота
команди втручання, яка розробляє та адаптує методики раннього втручання; використання ефективних методик викладання; індивідуалізація
навчання; кооперативне навчання; взаємодія із сім’ями та місцевими
громадами; ґрунтовна переддипломна підготовка вчителів та постійне
підвищення їхньої кваліфікації. Водночас автори визначають слабкими
його сторонами відсутність єдиної політичної лінії розв’язання проблем
осіб із ООП, неготовність соціуму до швидкого ухвалення і запровадження реформ; видача довідки про навчання замість атестату про завершення середньої освіти; недостатня кількість педагогічних кадрів для роботи із учнями із ООП та часу на реалізацію необхідних видів діяльності з
ними; велика кількість учнів в одному класі; різна система оцінювання
навчальних досягнень учнів початкової та середньої шкіл; єдиний підсумковий іспит по завершенні середньої освіти.
У закордонних дослідженнях 1960–70-х рр. (наприклад, Блатт і Гарфункель; Кірк та ін.) зазначається більша ефективність навчання учнів із
ООП у спеціальних закладах, порівняно із загальними школами або однаковий рівень їхньої ефективності. Проте нині переважна більшість
науковців зазначають про значно більшу результативність навчання
у включених класах, аніж у спеціальних. Незалежно від часу проведення дослідження науковці акцентують увагу на сприятливості загальних
класів або інклюзивного освітнього середовища для формування соціальних та комунікативних навичок у дітей із ООП, які набагато важче
сформувати в умовах закритих спеціальних закладів. Проте у дослідженні Дж. М. Кауффмана та Г. Хорнбі називаються інші причини зазначених
вище контраверсійних висновків науковців.
Отже, згадані дослідники звернули увагу на те, що вимоги Конвенції про права осіб із інвалідністю7 до всіх країн світу якнайшвидше запровадити повну інклюзію в освітніх системах для осіб з ООП основані на
7
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2016. [Electronic resource]. Mode
of access: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDis
abilities.aspx#24 (date of access: 21.04.2021).
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припущенні про неналежну якість освітніх послуг у сегрегованих закладах. Проте воно на думку провідних експертів галузі спеціальної освіти
Дж. М. Кауффмана (США) та Г. Хорнбі (Велика Британія) не відповідає
реальній ситуації щодо навчання учнів із ОЖ в освітніх системах всього
світу і це спонукало їх провести дослідницьку роботу, результатом якої
стало формулювання низки висновків щодо реальної ситуації освітньої
галузі та її подальшого розвитку13:
– Керівництво провідних академій галузі спеціальної освіти просували філософію повної інклюзії, незважаючи на відсутність емпірично
доведених досліджень, результати яких доводять переваги інклюзивного
навчання над традиційними формами надання спеціальної освіти.
– Ставлення до людей з ОЖ і поводження з ними має довгу і складну історію, чим скористалися численні прихильники інклюзії. Для заперечення здобутків галузі критики спеціальної освіти ХХ століття сфокусувалися на негативних наслідках категоризації порушень здоров’я, для чого
застосували дискримінаційні терміни «сортування», «маркування» та інші.
– Освітянам було запропоновано уявити систему освіти настільки
всеосяжною, щоб усі діти з обмеженнями життєдіяльності могли долучитися до системи загальної освіти. Помилково передбачалося, що класи
загальної освіти стануть настільки гнучкими, що не буде обмежень для
розміщення у них учнів з ООП, незалежно від природи або ступеню порушень їхнього психофізичного розвитку.
– Перші рекомендації щодо інклюзивного навчання учнів передбачали, що вчителі враховуватимуть реальні обставини перед ухваленням рішення про обрання саме цієї форми навчання для кожної дитини.
На превеликий жаль такого підходу згодом не відбулось через тотальне
впровадження курсу на повну інклюзію численними її прихильниками.
В умовах безпрецедентної уваги до дітей та їхньої освіти на глобальному рівні, відповідно Саламанської декларації9, інклюзивне суспільство пропагує якість та рівність освіти для всіх без винятків (дітей
із обмеженнями життєдіяльності, обдарованих дітей, безпритульних,
кочівників, дітей, які належать до національних, культурних та мовних
меншин, дітей із ВІЧ, а також тих, що належать до інших вразливих груп»,
тобто навіть таких, хто потенційно міг бути позбавлений цієї пропозиції. Таким чином, інклюзивне навчання виступає політичним імперативом передусім щодо дітей із обмеженнями життєдіяльності. Водночас
Д. Aнaстасіоу, Дж. Kaуффман та С. Д. Нуово, міжнародні експерти із США
та Італії, які досліджують історію і світові тенденції розвитку спеціальної
освіти та очолюють Раду з питань особливих дітей, було зроблено висновок про першочергову необхідність у забезпеченні потреб учнів із
ООП, а не у безальтернативній повній інклюзії всіх учнів із ООП3. Якісна освіта означає створення реальних можливостей отримання успіш-
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ного навчального досвіду та визначається здатністю системи, школи та
вчителя створити навчальні можливості для кожної дитини. Відповідно
до коментарів Дж. Кауффмана та Г. Хорнбі13 це означає, що якість освіти
не вимірюється показниками результативності, завершення освітнього рівня, інфраструктурою, технологіями та комфортом. Слідом за М. Уїнзер, у своїх роботах Г. Банч і Е. Валео1, А. Шевцов2 наголошують, що повна
інклюзія (включена освіта) є суперечливою реформою міжнародного
масштабу, впровадження якої є складна і проблемна практика.
У дослідників Дж. М. Кауффмана та Г. Хорнбі13, Г. Ліндсей14 та ін.
викликає окремі питання до визначення звичайної (“regular”) школи
«найефективнішим місцем для навчання більшості дітей». З метою вивчення поняття «звичайна» необхідно зрозуміти розмір закладу, релігійну
приналежність, навчальні досягнення учнів, або розуміти його як «неспеціальна» школа, адже заклади загальної освіти за кордоном можуть
мати спеціальні класи та різний рівень інклюзії учнів із ООП. Крім того,
якщо такі заклади найефективніші для більшості, тоді які заклади ефективні для меншості? Рекомендації до впровадження, які супроводжують
документ, викликають заперечення передусім щодо надання вказівок
до дій. Отже, Г. Ліндсей робить висновок, що Саламанська декларація9
базується на поєднанні захисту прав дітей; встановленні моральних імперативів до дій, які безпосередньо не стосуються проголошеного права; та наведенні доказів на підтримку глобального запровадження інклюзивного навчання. Зокрема увагу науковця привертає напруження між
рекомендацією застосувати запропоновану систему для всіх дітей та
тезою про можливу її неефективність для всіх.
Дж. М. Кауффмана та Г. Хорнбі, підтримали висновки Г. Ліндсей та
зазначили, що освіта учнів із ООП повинна відбуватися у формах та закладах, які найкраще відповідають їхнім актуальним потребам, для чого
необхідно запровадити регулятивні механізми реалізації якісного
інклюзивного навчання, переходу між різними закладами та формами
навчання та забезпечити якісну підготовку педагогічних кадрів для навчання та координації послуг для учнів із ООП. Однак на думку вчених у
міжнародних документах (наприклад, Саламанська декларація9), визнаються особливості та права всіх дітей, зокрема права на освіту, проте
зазначені вище механізми не визначаються.
Тому вчені вважають що, замість скасування, спеціальну освіту в широкому її значенні потрібно продовжувати розвивати, поглиблювати й
суворо впроваджувати в школах. Необхідні ключові стратегії та підходи до
спеціальної освіти повинні співіснувати з інклюзивним навчанням, щоб забезпечити можливість здобуття ефективної освіти для всіх молодих людей.
1
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У цьому дискурсі слід наголосити на актуальності ідей А.Г. Шевцова про гібридну (системну) форму організації національного навчально-реабілітаційного простору для дітей із обмеженнями життєдіяльності,
в якому відводиться чільне місце і спеціальним школам інтернатного
типу, і інклюзивним школам нової формації, і допоміжним структурам,
які обслуговують систему інклюзивного навчання. Автор розглядає
спеціальну та інклюзивну (включену) освіту як споріднені елементи єдиного корекційно-реабілітаційного освітнього простору національного
та регіонального рівнів. Спеціальна школа, інтегрована школа, навчально-реабілітаційні та інклюзивно-ресурсні центри мають бути взаємопов’язаними освітніми структурами, пов’язаними як методично, змістовно, так і фундаментально. Такі заклади не протистоять один одному, адже
мають спільну мету: надання якісних освітніх послуг для дітей з ООП у
своєму регіоні. Отже, вибір закладу має залежати від зручності розташування, рішення батьків та особливих освітніх потреб дитини.
Продовження ідей науковця зустрічаємо зокрема у дослідженні
Дж. М. Кауффмана та Г. Хорнбі13, які твердять, що інклюзивна та спеціальна освіта не дві полярні альтернативні парадигми, а рівнозначні ключові компоненти, синтез яких здатний забезпечити рівний доступ до
якісної освіти для всіх, зокрема для учнів із ООП. Це демонструє досвід
Фінляндії на прикладі складання учнями зокрема учнями з ООП тестів
з математики, читання та природничих наук за Програмою міжнародного оцінювання учнів (Programme for International Student Assessment
(PISA)). У кінці 1960-х рр. країна змогла втілити освітню систему, яка дозволяє кожному учню зробити вільний вибір освітнього шляху і водночас пропонує високу якість освітніх послуг для всіх учнів. Отже, баланс
спеціальної та інклюзивної системи спричиняє досягнення оптимального навчального результату. Науковці зазначають, що нині не лишилося жодної провідної західноєвропейської країни, у якій домінує політика
спеціальної освіти винятково без просування інклюзивного навчання.
Доступ до навчання у загальних класах виступає наріжним питанням рівності громадянських прав всіх учнів на якісну освіту, але не єдиним засобом, здатним вирішити проблеми дітей із ООП. У системі освіти
Нової Зеландії існує чітка спрямованість на запровадження інклюзивного навчання: менше 1 % всіх учнів із ООП навчаються у спеціальних закладах закритого типу та денних спеціальних школах. Водночас дослідники Дж. М. Кауффмана та Г. Хорнбі13 зазначають недостатню кількість
додаткових послуг, доступних для учнів із ООП в інклюзивних закладах
Нової Зеландії, отже, невідповідність потребам учнів із ОЖ, через відсутність затверджених законодавчих дороговказів щодо практичної реалізації інклюзивної політики країни та фахової підготовки освітян. Зокрема, на думку науковців, законодавство країни виключно визначає умови
фінансування навчання учнів із ООП, на відміну від федерального законодавства США та Великої Британії недостатньо опікується питаннями
визначення порушень здоров’я категорії спеціальної освіти, укладанням
конкретних рекомендацій щодо процедури спеціальної освіти та наявних для батьків та учнів ресурсів. Серед проблем інклюзивного навчання
2
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у Новій Зеландії зазначають відсутність координаторів діяльності учнів із
ООП в інклюзивних закладах, завданням яких є слідкувати за виконанням індивідуального навчального плану кожного учня: організовувати
взаємодію між учнями та вчителями, розробляти розклад навчальних занять та додаткових послуг від фахівців (спеціального вчителя, логопеда,
реабілітолога, ерготерапевта та ін.). Рішення про доцільність укладання
індивідуальної навчальної програми, її формат та зміст, ступінь залучення
батьків у навчальний процес ухвалюються кожною школою окремо, що
дозволяє говорити про невідповідність таких документів. Для порівняння у США індивідуальний навчальний план складають для всіх учнів
спеціальної освіти, а у Великій Британії існує визначений перелік порушень та їх ступеню, який вимагає обов’язкового укладання документа.
Обов’язковість залучення батьків учнів з ООП до кожного етапу освітнього процесу визначена у цих країнах на законодавчому рівні. У Новій Зеландії немає обов’язкової вимоги до працевлаштування шкільного психолога у закладі освіти, який міг би надавати допомогу учням із ООП та
їхнім сім’ям. Як результат – Нова Зеландія демонструє один з найбільших
розривів між рівнем найвищих та найнижчих навчальних досягнень відповідно тестів PISA (2016).
Отже, на прикладі Фінляндії продемонстровано сучасну модель
«інклюзивної спеціальної освіти», яка за визначенням Дж. М. Кауффмана
та Г. Хорнбі13 визнає, що всі діти з ООП будуть належно навчені в освітній
системі, більшість з яких у закладах загальної освіти, але інші отримають
освіту відповідно своїх освітніх потреб у закладах і класах спеціальної
освіти, ресурсних класах, розташованих у закладах загальної освіти або
в окремих приміщеннях. Одночасно автори наполягають на необхідності
забезпечення механізмів переходу із інклюзивного закладу до спеціального і навпаки, запровадженні принципів універсального дизайну в
освіті, методів кооперативного та індивідуального навчання, оцінювання
навчальних результатів кожного учня, методів співпраці учнів із батьками, програм поведінкової терапії (раннього втручання), зокрема можливого завдяки тісній співпраці педагогів загальної та спеціальної освіти,
для чого необхідна відповідна професійна підготовка.
Висновки. Політика інклюзивного навчання третє десятиліття лишається провідною глобальною політикою, тому запровадження бажаних реформаторами змін, особливо у часи світової пандемії, вимагає не
лише особливої політичної уваги зі сторони національних державних
органів влади та місцевих управлінських освітянських структур, але й
«суттєвих інвестицій часу та ресурсів» (Дж. МакЛескей та ін.), без яких неможливо провести реформи та запровадити зміни. Ефективність політики інклюзії в аспектах забезпечення якості навчання та його результатів
можлива лише у випадку гібридного існування «спеціально-інклюзивного навчання».
Вважаємо, що в національній системі освіти мають право на паралельне функціонування як інклюзивні школи, так і спеціальні, (зокрема
в реформованій інтернатній формі). Ідеальною моделлю побудови освітнього корекційно-розвивального простору для дитини з ООП є системна мережа спеціальних та інклюзивних шкіл, навчально-реабілітаційних
центрів, ІРЦ, що надають набір якісних освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг, гарантують навчальний, виховний, корекційний розвиток
дитини з будь-якими порушеннями та особливими освітніми потребами.
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Держава має гарантувати навчання дітей з обмеженнями життєдіяльності у всіх типах закладів освіти, що безумовно полегшило б їх вибір
батьками та консультантами інклюзивно-ресурсних центрів.
Для системної побудови комплексного корекційно-реабілітаційного простору за умов спеціального або інклюзивного закладу освіти одночасно з академічною навчальною програмою необхідно забезпечити
комплексне впровадження соціальної освітньої програми, профілактичного та реабілітаційного медичного супроводу, валеологічні навчальні програми, діагностичний, консультативний та корекційний психологічний супровід. Інклюзивне освітнє середовище на шляху дитини до
якісної освіти належного рівня має допомагати їй долати всі можливі
бар’єри: дискримінаційні, психологічні, соціальні, архітектурні, навчальні
тощо, зокрема завдяки запровадженню принципів універсального дизайну в освіті.
Для запровадження можливості отримати доступ до якісної освіти
для всіх дітей, освітня політика та практика кожної держави повинні залучати всіх учасників освітнього процесу до кожного його виду діяльності, ставитися до різноманіття здобувачів освіти як до ресурсу, а не до
перепон до успішного навчання та підготувати для цього кваліфіковані
педагогічні кадри.
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СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ
В зв’язку з пандемією COVID-19, яка оголошена у всьому світі, профілактика «Синдрому емоційного вигорання» у лікарів та медичного персоналу наразі дуже актуальна в світі та в Україні.
Вже більше ніж рік весь світ веде запеклу боротьбу з невідомою
до цього часу хворобою – коронавірусом COVID-19. Кількість інфікованих
обчислюється мільйонами, кількість загиблих – сотнями тисяч. У багатьох
країнах світу спостерігалася надлишкова смертність у ті періоди пандемії, коли були піки захворюваності. Так, в Україні надлишкова смертність за 2020 рік склала 35 тис. осіб. Це при тому, що у 2019 році померли
581 тисяча українців, у 2020 – 616 тисяч. Найбільша надлишкова смертність в Україні спостерігалася восени-взимку 2020 року. У листопаді за
місяць померло на 17 тисяч більше людей, ніж у середньому за п’ять попередніх років. У грудні у деяких регіонах смертність перевищила показники останніх п’яти років у 3-4 рази – у Київській, Дніпропетровській, Тернопільській областях. Хоча офіційна статистика із смертності від
Ковід-19 дає цифру більшу ніж у 30 тис. смертей, реальна може складати
50–60 за даними НАН України. Причинами такої ситуаціє є відкладання
меддопомоги (скасування операцій, відвідування лікарів, лікарень тощо)
і переведення лікарень та персоналу на лікування саме хворих на коронавірус. І щойно, здавалося, з’явилися позитивні зміни і деякі країни навіть послабили карантинні заходи, як прийшла третя хвиля епідемії.
Ще наприкінці лютого, попри повідомлення про нові мутації коронавірусу, ситуація могла видатися відносно оптимістичною. Так, абсолютні цифри жахають: з початку пандемії у світі було зафіксовано близько
114 мільйонів випадків інфікування коронавірусом, а близько 2,5 мільйонів людей із COVID-19 померли. До того ж, в окремих країнах темпи поширення хвороби були вкрай швидкими.
Але навіть на цьому тлі у ВООЗ почали говорити про зміну тренду. Згідно з даними організації, протягом понад півтора місяців загальна
кількість нових інфікувань коронавірусом у світі поступово зменшувалася. При цьому це відбувалося відчутно швидше, ніж очікувалося.
Так, станом на середину січня щодня інфікування коронавірусом
фіксували близько 700 тисяч людей. Наприкінці лютого цей показник
зменшився майже на половину. Так само майже вдвічі зменшилася за
цей час і кількість смертей у людей, що були заражені коронавірусом.
Генеральний секретар ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус обережно
назвав ці цифри «ознакою надії». «Цей тренд є нагадуванням, що, навіть
якщо ми сьогодні дискутуємо про вакцини, COVID-19 можна перемагати
і контролювати традиційними заходами у сфері громадського здоров’я.
І фактично саме це багато країн і зробили».
Щоправда, такий оптимізм тривав недовго. Вже 1 березня Гебреєсус повідомив, що після шести тижнів зниження кількості нових випадків
зараження коронавірусом цей показник знову почав зростати. При цьому зміна тренду спостерігається по всьому світу, окрім Африки та країн,
що розташовані на західному узбережжі Тихого океану. Окрім нових му-
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тацій, глава ВООЗ пояснив це послабленням коронавірусних обмежень
та тим, що люди стали менш обережними.
Але чому інфікування коронавірусом знижувалось?
Причинами для тренду, який дав стільки приводів для оптимізму наприкінці зими, називалося одразу декілька факторів. При цьому
ясно, що лише вакцинацією пояснити тривале зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусом не можна, адже щеплення від
COVID-19 на той момент встигла отримати лише невелика частка світового населення.
Можна із впевненістю сказати, що у багатьох країнах свою дієвість
продемонстрували запроваджені обмеження соціальних контактів та гігієнічні приписи. Таким чином, це означає, що зараз доцільним може бути
лише дуже повільне послаблення правил соціального дистанціювання.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила, що
пандемія COVID-19 набирає обертів. «Пандемія прискорюється… Світ перейшов до нової і небезпечної фази. Вірус все ще швидко поширюється,
він все ще смертельний, і більшість людей все ще вразлива до нього», –
сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
COVID-19 спровокував безпрецедентну кризу, яка має катастрофічний вплив на життя, здоров’я, економіку. Це не просто криза світової
системи охорони здоров’я, це – глобальна гуманітарна криза. Пандемію
вже назвали найбільшим соціально-економічним шоком з часів Другої
світової війни. Не обійшла епідемія стороною і Україну. Виявлено понад
30 тисяч хворих, із них кожен п’ятий за даними МОЗ України – медичний
працівник. Загалом близько 6 тисяч українських медиків уже захворіли
на коронавірусну інфекцію.
В Італії серед усіх людей, у яких підтвердили COVID-19, було
6 200 медиків. В Іспанії, за попередніми оцінками, їх близько 6 500 – або
12 % випадків зараження. У Китаї, за офіційними даними, на початку березня були заражені близько 3 300 медичних працівників. Один із британських чиновників охорони здоров’я розповідав BBC, що у деяких районах на лікарняних перебувають до 50 % співробітників лікарень.
Це означає, що десь 4–15 % підтверджених випадків коронавірусу в
світі – це медики.
І це – не несподіванка. Адже саме медичні працівники – лікарі, медичні сестри, санітарки, екіпажі екстреної медичної допомоги, а також
працівники соціальних служб постали на передньому краї боротьби з
новою недугою. Вони перебувають у тісному контакті з інфікованими
людьми і зазнають впливу дуже високих доз вірусу. До того ж вони не можуть піти на карантин або працювати віддалено1.
Отже, можна говорити про те, що «вигорання» – це відповідна реакція на тривалі стреси у сфері міжособистісного спілкування. Гонитва за
прибутком, не завжди правильно та ефективно організована робота з колективом та клієнтами, організаційні та професійні стреси і багато інших
чинників впливають на розвиток цього синдрому. А тому люди починають «перегоряти як лампочки». І тоді настає стан емоційного, психічного
і фізичного виснаження в результаті недозволеного стресу на робочому
місці. У результаті цього люди не можуть ефективно працювати.
1
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://womenua.today/na-liniyi-frontu-zcovid-19-zhinky-medyky-v-borotbi-z-pandemiyeyu/.
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В даний час набуло поширення в літературі обговорення питання
професійного вигорання працівників, в першу чергу, «комунікативних» і
«соціальних» професій, специфіка роботи яких полягає у постійній взаємодії і спілкуванні з іншими людьми, як позитивному, так і негативному.
Слід зазначити, що емоційне вигорання дуже сильно впливає на людину,
підриваючи її здоров’я і бажання працювати. Тому проблема емоційного
вигорання потребує і вимагає подальших досліджень.
Синдром емоційного вигорання – поняття, введене в психологію
американським психіатром Фрейденбергому 1974 році2, що виявляється наростаючим емоційним виснаженням. Лікарі називають це просто
перевтомою. Синдром емоційного вигорання проявляється у вигляді
наростаючої байдужості до своїх обов’язків, що відбувається на роботі,
дегуманізації у формі зростаючого негативізму по відношенню як до
клієнтів або пацієнтів, так і до співробітників, відчутті власної професійної неспроможності, відчутті незадоволеності роботою, явищах деперсоналізації, а в кінцевому підсумку в різкому погіршенні якості життя. В
подальшому можуть розвиватися невротичні розлади та психосоматичні
захворювання. Розвитку даного стану сприяє необхідність роботи в одному напруженому ритмі з великим емоційним навантаженням. Разом з
цим, розвитку синдрому сприяє відсутність належної винагороди (у тому
числі не тільки матеріальної, а й психологічної) за виконану роботу, що
змушує людину думати, що її робота не має цінності для суспільства3.
Фрейденберг вказував, що подібний стан розвивається у людей, схильних до співчуття, ідеалістичному відношенню до роботи, разом з тим нестійким, схильним до марень, одержимих нав’язливими ідеями. У цьому
випадку синдром емоційного вигорання може представляти собою механізм психологічного захисту у формі часткового, або повного виключення емоцій у відповідь на психотравмуючі впливи.
Феномен «емоційного вигорання» був деталізований Маслач,
Пельманом і Хартманому 1982 році4, у результаті чого виділився його синдром. Останні з авторів, узагальнивши багато визначення «вигорання»,
виділили три головні компоненти: емоційне або фізичне виснаження,
деперсоналізація та знижена робоча продуктивність.
- Емоційне виснаження виявляється у відчуттях емоційного перенапруження і в почутті спустошеності, вичерпаності своїх емоційних ресурсів. Людина відчуває, що не може віддаватися роботі з таким же натхненням, бажанням як раніше. Є дані, що у жінок емоційне виснаження настає
швидше, ніж у чоловіків, хоча це підтверджується не у всіх дослідженнях.
- Деперсоналізація пов’язана з виникненням байдужого і, навіть,
негативного ставлення до людей (колег по роботі). Контакти з ними стають формальними, знеособленими; виникають негативні установки, можуть спочатку мати прихований характері виявлятися у внутрішньо стримуваному роздратуванні, яке з часом проривається назовні і призводить
до конфліктів. Подібні стани мають місце в замкнутих робочих колективах, що виконують тривалий час (до півроку) спільну діяльність.
Freudenberger H. J. Staffburn-out. J SocIssues / Freudenberger H. J. 1974; 30: 159–166.
Сидоров П. Синдром емоційного вигорання [текст] / П. Сидоров // Медична газета,
№ 43. 8 червня 2005. С. 7–8.
4
Маслач К. Профессиональное выгорание: как люди справляются / К. Маслач //
Практикум по социальной психологии. СПб. : Питер, 2001. 234 c.
2
3
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- Знижена робоча продуктивність проявляється в зниженні самооцінки своєї компетентності (в негативному сприйнятті себе як професіонала), невдоволення собою, негативного ставлення до себе як особистості.
Як зазначає В. І. Ковальчук, серед організаційних чинників «вигорілі» особи вказують на такі причини «вигорання», як: надмірний
рівень напруги і обсяг роботи, особливо при нереальних термінах її виконання; монотонність роботи внаслідок занадто великої кількості повторень; вкладання в роботу великих особистісних ресурсів і брак визнання
і позитивної оцінки; фізична знемога, недостатній відпочинок або відсутність нормального сну; робота без подальшого професійного вдосконалення; напруженість і конфлікти у міжособистісних стосунках; недостатня
підтримка з боку колег; емоційна насиченість або когнітивна складність
комунікації.
В умовах пандемії це явище широко спостерігається у медичних
працівників, які знаходяться на передньому плані у боротьбі з ковід.
З початком пандемії медики опинилися в зоні найвищого ризику
і прийняли на себе перший удар, не маючи на той час ні засобів індивідуального захисту, ні спеціальних тестів, а іноді й просто достатньої кількості медичних масок. Працівники та працівниці медичної сфери й так
званих кризових сфер (соціальні працівниці, аптекарки тощо) зіткнулися
з додатковими фінансовими витратами. Прикрий факт – 60 % з них були
вимушені придбати засоби індивідуального захисту повністю або частково за власний кошт. Зокрема, лише 13,9 % жінок, які працюють у медичній
сфері, сказали, що вони повністю забезпечені засобами індивідуального
захисту (масками, рукавичками тощо). 59,7 % – забезпечені засобами захисту частково, а 26,4 % не забезпечені ними взагалі.
Літо та спека стануть додатковим навантаженням для лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу– у масках важко дихати
навіть не тривалий час, костюми індивідуального захисту, на відміну від
скафандрів космонавтів, не мають систем охолодження чи вентиляції, а
від постійного носіння захисних окулярів, респіраторів і рукавичок виникає подразнення і лущення шкіри.
А про психологічні навантаження та стрес навіть говорити не доводиться.
На жаль, люди, втомлені тривалим перебування на самоізоляції,
сприйняли хорошу погоду та певні послаблення карантинних заходів
як ознаку того, що карантин закінчено, загрози немає, маски непотрібні
і знову «все можна». Як наслідок – крива захворюваності знову поповзла
вгору, епідеміологічна ситуація в Україні погіршилася, кількість інфікованих коронавірусом збільшилася і, відповідно, зросло і без того велике навантаження на лікарів, медичних сестер, санітарок.
Можливо, настав час визнати, що сьогодні робота наших медиків є
подвигом, а вони самі – справжніми героїнями і героями.
У Парижі, барселоні й Нью-Йорку люди відкривають вікна, виходять на балкони і щовечора оплесками вітають тих, хто ризикуючи власним життям, рятує інших.
І мінімальне, що може зробити кожен із нас уже сьогодні для них,
не зважаючи на загальну втому від карантину – це прислуховуватися до
їхніх порад, виконувати рекомендації і намагатися не додавати їм зайвих
проблем. Саме в такий спосіб ми допоможемо нашим лікарям в їхній нелегкій, але такій важливій роботі1.
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В даний час виділяють близько 100 симптомів, так чи інакше пов’язаних із синдромом емоційного вигорання. Умови професійної діяльності людини можуть з’явитися і причиною синдрому хронічної втоми,
який досить часто передує синдрому емоційного вигорання. При синдромі хронічної втоми мають місце типові скарги: прогресуюча втома,
зниження працездатності, погана переносимість звичних навантажень,
біль у м’язах, розлад сну, головні болі, забудькуватість, дратівливість, зниження розумової активності тощо. У осіб, що страждають синдромом
хронічної втоми, може реєструватися тривале незначне підвищення температури тіла, біль у горлі. При постановці діагнозу слід враховувати, що
повинні бути відсутніми інші причини захворювання, здатні викликати
появу подібних симптомів.
Виділяють три ключові ознаки синдрому емоційного вигорання:
Перша ознака – виснаження. Його розвитку передує період підвищеної активності, коли людина повністю поглинена роботою, відмовляється від потреб, з нею не пов’язаних, забуває про власні потреби.
Воно визначається як почуття перенапруги та вичерпання емоційних і
фізичних ресурсів, почуття втоми, не проходить після нічного сну. Після
відпочинку ці явища зменшуються, однак відновлюються після повернення в колишню робочу ситуацію.
Другою ознакою синдрому емоційного вигорання є особистісна
відстороненість. Розвивається емоційне відсторонення як спроба впоратися з емоційними стресорами на роботі. У крайніх проявах людину
майже ніщо не хвилює з професійної діяльності, майже ніщо не викликає емоційного відгуку – ні позитивні, ні негативні обставини. Втрачається інтерес до роботи та колективу, який сприймається на рівні неживого
предмета, сама присутність якого часом неприємна.
Третьою ознакою є відчуття втрати власної ефективності, або
падіння самооцінки в рамках вигорання. Людина не бачить перспектив
у своїй професійній діяльності, знижується задоволення роботою, втрачається віра у свої професійні можливості та персональні досягнення5.
В наш час немає єдиного погляду на структуру синдрому емоційного вигорання, але, незважаючи на це, можна сказати, що він представляє собою особистісну деформацію внаслідок емоційно утруднених і напружених відносин між колегами по роботі. Наслідки вигорання можуть
виявлятися як у психосоматичних порушеннях, фізичних порушеннях
так і в суто психологічних(когнітивних, емоційних, мотиваційних) змінах
особистості.
У людей, уражених синдромом емоційного вигорання, як правило,
виявляється поєднання психопатологічних, психосоматичних, соматичних симптомів і ознак соціальної дисфункції.
Виділяють 5 ключових груп симптомів, характерних для синдрому
емоційного вигорання6:
- Фізичні симптоми (втома, фізичне стомлення, виснаження, зміна
ваги, недостатній сон, безсоння, поганий загальний стан здоров’я, у т. ч.
по відчуттях, утруднене дихання, задишка, нудота, запаморочення, над5
Макарова Г. А. Синдром эмоционального выгорания / Г. А. Макарова // Вопросы
социального обеспечения, 2005. №8. С. 11–21.
6
Kahill S. Interventions for burnout in the helping professions: A review of the empericale
vidence. // Canadian Journal of counse lingreview. 1988. V.22 (3). P. 310–342.
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мірна пітливість, тремтіння, підвищення артеріального тиску, виразки і
запальні захворювання шкіри, хвороби серцево-судинної системи).
- Емоційні симптоми (нестача емоцій; песимізм, цинізм і черствість
у роботі й особистому житті, байдужість, втома, відчуття безпорадності і
безнадійності, агресивність, дратівливість; тривога, посилення ірраціонального занепокоєння, нездатність зосередитися, депресія, почуття
провини, істерики, душевні страждання, втрата ідеалів, надій або професійних перспектив, збільшення деперсоналізації своєї чи інших. Люди
стають безликими, як манекени, переважає почуття самотності).
- Поведінкові симптоми (робочий час більше 45 годин на тиждень,
під час роботи з’являється втома і бажання відпочити, байдужість до їжі,
мале фізичне навантаження, виправдання вживання тютюну, алкоголю,
ліків; нещасні випадки падіння, травмування, аварії та ін., імпульсивна
емоційна поведінка).
- Інтелектуальний стан (падіння інтересу до нових теорій і ідей
в роботі, до альтернативних підходів у вирішенні проблем, нудьга, туга,
апатія, падіння смаку та інтересу до життя, більшу перевагу стандартних
шаблонів, рутині, ніж творчому підходу, цинізм або байдужість до нововведень, малу участь або відмову від участі в розвиваючих експериментах - тренінгах, освіті, формальне виконання роботи).
- Соціальні симптоми (низька соціальна активність, падіння інтересу
до дозвілля, захоплень, соціальні контакти обмежуються роботою, мізерні
відносини на роботі і вдома, відчуття ізоляції, нерозуміння інших і іншими,
відчуття нестачі підтримки з боку сім’ї, друзів, колег). Таким чином, синдром емоційного вигорання характеризується вираженим поєднанням
симптомів порушення в психічній, соматичній і соціальній сферах життя.
Практично серед усіх роботодавців існує тенденція - покладати
відповідальність за «вигорання» на самих робітників. Не піклуватися про
профілактику професійних стресів і не витрачати час на реабілітаційні
або оздоровчі програми для працівників. Частково це пов’язано з психологічноюнекомпетентністю керівників, незнанням причин професійного вигорання і його наслідків для організації. Роботодавці часто вважають, що якщо співробітник «вигорів на роботі» (у нього немає колишньої
енергії і якість роботи гірше), то причини цього криються виключно в
його особі. Отже, таку людину слід звільнити і знайти йому заміну. Небажання розуміти проблему«людських ресурсів» часто пояснюється байдужим ставленням роботодавців до свого персоналу.Керівники вважають,
що можна легко відшукати заміну на ринку праці «згорілим» працівникам. Однак багато стрес-факторів притаманні посаді, яку людина займає.
Водоп’яновою Н. Є. і Старченковою Є. С.7 було проведено дослідження з метою розглянути, як часто фахівці різних професій переживають синдром вигорання. Результати дослідження показали, що практично в усіх групах працівників «соціальних» професій є достатньо велика
кількість осіб з високим і середнім рівнями вигорання. Зміст праці всіх
обстежених ними професійних груп відрізняє:
- висока насиченість робочого дня, обумовлена спілкуванням з іншими особами;

7
Водоп’янова Н. Є., Старченкова Є. С. Синдром вигоряння: діагностика та профілактика [текст] / Н. Є. Водоп’янова, Є. С. Старченкова // СПб. : Пітер, 2008. С. 109–113.
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- велика кількість різних за змістом і емоційної напруженості ділових контактів;
- висока відповідальність за результат спілкування;
- певна залежність від партнерів по спілкуванню;
- необхідність розуміти їх індивідуальні особливості;
- часті домагання на неформальні відносини при вирішенні їхніх
проблем;
- конфліктні або напружені ситуації спілкування, викликані недовірою, незгодою і у різних формах відмови від подальшої взаємодії
(спілкування).
Працівники бюджетної сфери у порівнянні з персоналом комерційних структур більш схильні до емоційного виснаження і вигорання.
Цей фактор показує, що, - це не тільки комунікативне навантаження (інтенсивність, тривалість і когнітивна складність ситуацій службового спілкування), але і більш низька матеріальна винагорода, а також пов’язана
з цим незадоволеність якістю життя: переживання соціальної несправедливості і незахищеності, втрата соціальної престижності та рольового статусу та ін. У «соціальних» професіях (які «допомагають», сервісних,
управлінських) тривалі і когнітивно складні ситуації спілкування з іншими людьми висувають високі вимоги до якості спілкування (довірливості,
професіоналізму, емоційної стійкості та ін.) і до високої комунікативної
компетентності, оскільки від якості спілкування в найбільшій мірі залежать результат даної взаємодії та перспективи майбутніх ділових або
інтерперсональних контактів8. Саме для «соціальних» або «комунікативних» професій характерні щоденне різноманіття емоційно і когнітивно
складних ситуацій спілкування, висока відповідальність за результат комунікації, часта відсутність позитивного результату або мотиваційного
підкріплення (позитивного зворотного зв’язку). Ці особливості спілкування виступають в якості загальних професійних стресів для всіх професій,
які відносяться до числа «комунікативних». Щодо професії феномен
«емоційного вигорання» розглядається як специфічний вид професійного хронічного стану осіб, що працюють з людьми. Серед подібних професій (від 30 до 90 % працюючих) слід зазначити викладачів, вчителів,
лікарів, психологів, соціальних працівників, рятувальників, працівників
правоохоронних органів, юристів тощо.
В наш час проблемою лікування та профілактики синдрому емоційного вигорання займаються як психологи, так і лікарі. Профілактичні
та лікувальні заходи при синдромі емоційного вигорання схожі. Те, що
захищає від розвитку даного синдрому, може бути використано і при
його лікуванні. Профілактичні, лікувальні та реабілітаційні заходи мають
спрямовуватися на зняття дії стресора: зняття робочої напруги, підвищення професійної мотивації, вирівнювання балансу між витраченими
зусиллями й одержуваною винагородою. При появі і розвитку ознак синдрому емоційного вигорання необхідно звернути увагу на поліпшення
умов праці (організаційний рівень), характер створених взаємин у робочому колективі (міжособистісний рівень), особистісні реакції.
Важлива роль у боротьбі з синдромом емоційного вигорання відводиться, насамперед, самій особистості. Дотримуючись певних реко8
Орел В. Е. Феномен «вигорання» у закордонній психології: емпіричні дослідження і перспективи [текст] / В. Є. Орел // Психологічний журнал. 2001. № 1. С. 90–101.
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мендацій, людина не тільки зможе запобігти виникненню синдрому
емоційного вигорання, але й досягти зниження ступеня його виразності:
- визначення короткострокових і довгострокових цілей (це не
тільки забезпечує зворотний зв’язок, що свідчить про те, що пацієнт
знаходиться на вірному шляху, а й підвищує довгострокову мотивацію,
досягнення короткострокових цілей – успіх, який підвищує ступінь самовиховання);
- використання «тайм-аутів», що необхідно для забезпечення
психічного і фізичного благополуччя (відпочинок від роботи);
- оволодіння вміннями і навичками саморегуляції (релаксація,
визначення цілей і позитивна внутрішня мова сприяють зниженню рівня
стресу, що веде до вигорання);
- професійний розвиток і самовдосконалення (одним із способів
запобігання від синдрому емоційного вигорання є обмін професійною інформацією з представниками інших професій, що дає відчуття більш широкого світу, ніж той, який існує всередині окремого колективу, для цього
існують різні способи –курси підвищення кваліфікації, конференції тощо);
- відхід від непотрібної конкуренції (бувають ситуації, коли її не
можна уникнути, але надмірне прагнення до виграшу породжує тривогу,
робить людину агресивною, що сприяє виникненню синдрому емоційного вигорання);
- емоційне спілкування (коли людина аналізує свої почуття і ділиться ними з іншими, ймовірність вигоряння значно знижується або
процес цей виявляється не настільки вираженим);
- підтримання гарної фізичної форми (не варто забувати, що між
станом тіла і розумом існує тісний зв’язок: неправильне харчування,
зловживання спиртними напоями, тютюном, зменшення ваги або надмірна вага посилюють прояви синдрому емоційного вигорання).
Для профілактики синдрому емоційного вигорання слід:
- намагатися розраховувати й обдумано розподіляти свої навантаження;
- вчитися переключатися з одного виду діяльності на інший;
- простіше ставитися до конфліктів на роботі;
- не намагатися бути кращим завжди й у всьому9.
У разі звернення до психолога з «синдромом емоційного вигорання», спочатку з клієнтом укладається контракт5. У контракті фіксуються дві
активні позиції. Перша – визнання існування синдрому емоційного вигорання. Тут «уражений» визнає існування синдрому і бере на себе відповідальність за своє власне переживання стресу. І друга активна позиція - визнання необхідності зміни і прийняття рішення змінитися. Згода
на підписання контракту – рятівне коло для «ураженого», який дозволяє
зупинити процес вигорання, визнати його існування і шукати шляхи оздоровлення, впевненої поведінки.
Крім індивідуальних засобів захисту та профілактики також використовують організаційні підходи. Коли керівник бере на роботу співробітника, він розглядає його як цінний ресурс для реалізації завдань
5
Макарова Г. А. Синдром эмоционального выгорания / Г. А. Макарова // Вопросы
социального обеспечения, 2005. № 8. С. 11–21.
9
Бойко В. В. Синдром «емоційного вигорання» в професійному спілкуванні /
В. В. Бойко. СПб. : Питер, 1999. 434 c.
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організації. Турбота про кожного співробітника є збереженням ресурсу
організації. Особливості професії, емоційна включеність і синдром емоційного вигорання вимагають певних умов від організації. Це наявність
наставництва, підвищення кваліфікації, індивідуальне консультування з
питань професійної діяльності тощо. Програмами щодо створення умов
роботи професіоналів в області ментального здоров’я повинні займатися
професійні спільноти. Відстоювати необхідність впровадження програм і
захищати членів суспільства від «синдрому емоційного вигорання».
Таким чином, емоційне вигорання – це вироблений особистістю механізм психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій у відповідь на психотравмуючі впливи. «Синдром емоційного
вигорання» являє собою процес поступової втрати емоційної, когнітивної
та фізичної енергії, що виявляється в симптомах емоційного, розумового
виснаження, фізичного стомлення, особистісної відстороненості та зниження задоволення виконанням роботи. Він розглядається як результат
невдало дозволеного стресу на робочому місці. «Синдром емоційного
вигорання» - це поєднання фізичного, емоційного і когнітивного виснаження чи втоми, при цьому головним фактором є емоційне виснаження
[10: 32-34]. «Синдром емоційного вигорання» розглядається як специфічний вид професійного хронічного стану осіб, що працюють з людьми:
викладачів, учителів, лікарів, психологів, психіатрів, священиків, поліцейських, юристів, тренерів, працівників сфери обслуговування та ін.). У спілкуванні з іншими людьми представники цих професій висувають високі
вимоги до якості спілкування і до високої комунікативної компетентності,
оскільки від якості спілкування в найбільшій мірі залежать результат даної
взаємодії та перспективи майбутніх ділових контактів.
На Всесвітній асамблеї охорони здоров’я 20 травня 2019 р. у Женеві Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) представила нове
11-те видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11), яка вважається стандартом для діагностики та страхування здоров’я. Згідно з МКХ-11,
вигорання – це синдром, що виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці. Тобто, хронічний стрес на роботі може призвести до емоційного вигорання. Оновлену класифікацію заплановано повністю впровадити у 2021 році.
Міжнародна класифікація хвороб (МКХ) – це найбільш повний та систематизований перелік відомих та визнаних доказовою медициною хвороб і станів. Ним користуються медики, страхові компанії та застосовують
в системі охорони здоров’я для прийняття рішень по всьому світу. Емоційне вигорання безпосередньо стосується професійної сфери, і у ВООЗ вважають, що цей термін не варто застосовувати щодо інших сфер життя.
«Синдром емоційного вигорання» на роботі – не нововведення
МКХ-11. Це визначення також було у попередньому виданні МКХ-10 (розроблена ВООЗ і введена в дію у 1993 році)11.
Рішення, прийняте під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я,
допоможе покласти край дискусіям експертів щодо того, як визначати
«Синдром емоційного вигорання» і чи варто вважати його хворобою.
10
Водоп’янова Н. Є. Професійне вигоряння лікарів стоматологів: [текст] / Н. Є. Водоп’янова // Журнал Стоматолог, № 7. 2002. C. 32–34.
11
World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mentaland Behavioral
Disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva : WHO. 1992, 2019.
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