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СЕКЦІЯ 1 
ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИНАХ 
 
 

 
СТРАТЕГІЧНА ГЛИБИНА ПРО (РОЗ) РАХУНКУ: УРОКИ 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2014–2022 
 

Троян С. 
професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, 

д-р. іст. наук, професор 

 
У знаковому для України, Європи і світу 2014 році була оприлюднена 

книга професора Босфорського університету Стамбула, дипломата, радника 
Р.Т. Ердогана з питань зовнішньої політики, колишнього міністра закордонних 
справ (2009–2014) і прем’єр-міністра (2014–2016) Ахмета Давутоглу 
«Стратегічна глибина: Міжнародне становище Туреччини» [Davutoğlu A. 
Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul: Küre Yayınları, 2014. 
584 s. (турецькою мовою)]. У цьому свого роду «підручнику» із зовнішньої 
політики була викладена стратегія перетворення країни на регіонального 
лідера і потужного глобального гравця, в тому числі й шляхом встановлення 
дружніх відносин з оточуючими і «пост османськими» державами на основі 
концепції «Нуль проблем». Однак таке бачення стратегічної глибини 
діяльності держави на міжнародній арені мало короткостроковий ефект. 
Турбулентні процеси в регіоні Великого Близького Сходу, зміни російських 
енергетичних акцентів і безпекового поля Європи, реконфігурація балансу сил 
в Чорноморсько-Каспійському і Центральноазійському регіонах тощо швидко 
переконали офіційну Анкару в практичній доцільності переорієнтації на 
проведення виваженішої нелінійної політики з опорою на принципи «м’якої 
сили». 

Проте поняття «стратегічної глибини», яке до того в основному 
стосувалося військової стратегії, остаточно закріпилося в науковому і 
політико-дипломатичному дискурсі. Ми його вживаємо в розумінні відстані 
або розриву між прогнозом (передбаченням, моделлю) міжнародних явищ, 
ситуацій, процесів і їх реальним перебігом з точки зору впливу на подальший 
розвиток подій на мікро- (держава або держави), мезо- (регіон) і макро- 
(континент чи навіть світ) рівнях. Це має пряме відношення до віроломно 
спровокованого і розв‘язаного Росією проти України спочатку гібридного 
(26.02.2014–23.02.2022), а надалі широкомасштабного (з 24.02.2022) 
збройного конфлікту. На нашу думку, вирішальний вплив на його ґенезу, 
еволюцію і перебіг справили допущені західними і російськими аналітиками і 
державниками три про (роз) рахунки стратегічно-глибинного рівня. 

Кожен з цих про (роз) рахунків прямо чи опосередковано пов‘язаний або 
з політикою свого роду «умиротворення» Росії, або з небажанням чи острахом 
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втрати Росією свого важливого місця в системі геополітичних координат і 
геоекономічних відносин сучасності, або з впевненістю в об’єктності України 
в полі російського геополітичного впливу, або з комбінацією першого, другого 
і третього. 

Перший – 2008, серпень – Захід практично не відреагував на російську 
агресію проти Грузії, а Москва фактично залишила без уваги план 
урегулювання імені російського і французького президентів Медвєдєва – 
Саркозі. Для Путіна це стало спусковим механізмом для підвищення ставок 
надалі. 

Другий – 2014, лютий – у відповідь на російську анексію Криму Захід і 
його союзники хоча і ввели антиросійські санкції, але продовжили співпрацю 
з Росією, у тому числі в ключовій для Кремля енергетичній сфері. 

Третій – 2022, лютий – офіційна Москва остаточно повірила в свою 
безнаказаність і можливість зліквідувати Українську державу в часовому 
проміжку від кількох днів до кількох тижнів. Стратегічні партнери і гаранти 
територіальної цілісності та суверенітету України спочатку не стримали Росію 
від початку конвенційної широкомасштабної війни. А далі, навіть незважаючи 
на її геноцидний з боку Росії характер, російський ядерний шантаж і погрози, 
відверте нехтування Кремлем правилами ведення війни, союзники і партнери 
України все ще перебувають у пошуку шляхів «м’якої» поразки Росії руками 
України. 

Розуміння «стратегічної глибини» як російсько-української війни 2014–
2022, так і подальшої небезпеки подібного роду про (роз) рахунків у контексті 
впливу на характер і перебіг збройного конфлікту матимуть вирішальне 
значення для (де) ескалації цього світового гібридного конфлікту на активному 
українському фронті. 

Військовий похід в Україну, який росіяни розглядали в якості 
блискавичного тріумфального маршу, вже перетворився для них (хоча далеко 
не всі це розуміють) у невпинне і катастрофічне сходження в пекло війни. І цей 
катабасис треба, і можна зупинити лише жорстким впливом на рашистського 
агресора – російську владу і суспільство, які все більше акумулюють загрози і 
ризики, в тому числі ядерні. 

Відповіді всього цивілізованого світу мають бути в площині жорстких 
повністю обмежувальних санкцій насамперед щодо російського енергетичного 
сектора, російського атомного агентства «Росатом», фінансових і транспортно-
логістичних зв’язків з Росією. Це – по-перше. А, по-друге, союзники і партнери 
України врешті повинні максимально зміцнити як оборонні, так і наступальні 
можливості ЗСУ шляхом поставок відповідних озброєнь, що серйозно 
посилить перспективу значно швидшого повернення Україною контролю над 
своїми тимчасово окупованими територіями і завершення війни загалом. 

Потужний безпековий пояс світу, ядром якого є консолідований Захід – 
загалом понад 140 держав, що в березні та жовтні 2022 р. проголосували за 
резолюції Генасамблеї ООН з осудом російських анексій в Україні і 
підтримали повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету 
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Української держави – все ще не бачить ясної перспективи нової світової 
безпекової архітектури. Найбільше його лякає, з огляду втім і на заяви 
президента Франції, і на дотихчасові ритми військового співробітництва з 
Україною, майбутнє без Росії-агресора і енергетичного вампіра або ж без Росії 
як держави-постійного члена Радбезу ООН взагалі. 

Європа і Світ мають «дозріти» до розуміння неминучості та необхідності 
безумовної поразки Росії у нею ж безпідставно і віроломно розв’язаній війні 
проти України. У 1991 р. схожим способом намагалися «врятувати» СРСР. 
Тоді це не вдалося. Не вдасться врятувати і цю рашистсько-клептократичну і 
ядерно-терористичну Росію. Вона сама зініціювала свого роду «відтягнуту» в 
часі самогубну війну для прискорення свого розпаду. 

Врешті, Захід надалі не може закривати очі на брутальне порушення 
Росією чи іншими своїми важливими економічними партнерами базових 
принципів міжнародного права, двосторонніх і багатосторонніх зобов’язань, 
прав людини. Перспективи стабільного економічного розвитку і процвітання 
невіддільні від твердого і неухильного вирішення проблем безпекового 
комплексу. 

Це саме і є ті доленосно важливі для України, Європи і світу уроки 08:08 
– восьми років і восьми місяців російсько-української війни неопостбіполярної 
доби. Війни, яка є водночас великою трагедією і потужним історичним шансом 
для України, яким вона повинна скористатися сповна внаслідок своєї звитяги. 
Разом з тим, своїм шансом повинен скористатися і Захід, якщо не хоче в 
перспективі відкотитися на узбіччя стовпового глобального розвитку. І цим 
шансом для нього є насамперед Україна та її перемога у війні проти Росії. Чи 
не найвлучніше цей контекст знайшов відображення в цитаті відомого 
французького філософа Бернарда-Анрі Леві, який свою статтю про Революцію 
Гідності закінчив словами: «Україна – це шанс на переродження для нинішньої 
бездушної Європи». 
 
 
ІНДІЙСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ: АСИМЕТРІЯ ВЗАЄМНОГО 

СПРИЙНЯТТЯ 
 

Дерев’янко І. 
доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій,  

канд. іст. наук, доцент 

 
Відносини між Китаєм та Індією, які прагнуть набути статус глобальних 

гравців є важливим структурним елементом XXI століття. 
Попри те, що міжнародна безпека носить глобальний характер, все ж є 

всі підстави стверджувати, що географічна близькість країн продовжує мати 
велике значення. 

Географічна близькість визначила непрості стосунки двох народів та 
сформувала стереотипи взаємного сприйняття. Вона обіцяє або можливу 
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конфронтацію різних рівнів або виключно перспективні можливості для 
взаємовигідної співпраці та економічного зростання. 

Індія і Китай, котрі сусідять одна з одною, є країнами глобального 
значення. Вони несуть тягар давніх обопільних упереджень, взаємних кривд, 
історичних непорозумінь та драматичної історії транскордонних конфліктів. 
Тому цілком природно, що між ними існує певне стратегічне суперництво і 
конкурентна боротьба.  

Глобальне суперництво між Індією і Китаєм – ядерними, космічними, 
економічно розвинутими, демографічно найбільшими та політично амбітними 
державами підриває міжнародну безпеку і стабільність.  

Індію і Китай варто розглядати як природних конкурентів з глобальними 
амбіціями. Відносини між ними на азійському континенті характеризуються 
суперництвом і боротьбою за вплив у регіоні. Однак наявнісь у КНР 
проблемних питань, пов’язаних з Тайванем і Тибетом, а в Індії з Кашміром і 
відносинами з Пакистаном а також взаємні претензіі ставлять під сумнів їх 
глобальні амбіції [1]. 

Індія поступається Китаю за площею території, розвитком технологій, 
військовою, економічною та політичною вагою, щоправда за чисельністю 
населення існує майже паритет (на даний момент чисельність населення 
Китаю оцінюється в 1,426 млрд осіб, а Індії – 1,412 млрд осіб.).  

Звісно ці фактори впливають на формування особливого політичного 
мислення стосовно один одного, яке Б.Уомак називає «асиметричні 
відносини». В міжнародних відносинах результат взаємодії залежить від 
конкретного співвідношення сил та інтересів. Категорія асиметрії є важливим 
інструментом для розуміння взаємного сприйняття, динаміки і складності 
китайсько-індійських відносин [2]. 

Формат асиметричних відносин не виключає взаємовигідне 
співробітництво, дружбу та стабільність, якщо їм не стоять на заваді незвичні 
для країн нові умови або втручання третіх сторін [3].  

Індія і Китай не можуть не усвідомлювати наскільки витратна ворожість 
між ними. Відставання Індії від Китаю по різних параметрах могутності 
зумовлюють розвиток союзницьких відносин цієї країни із США та подальшу 
конкуренцію з Китаєм. 

Індія намагається компенсувати своє значне відставання від КНР у 
військовій, економічній, науково-технічній сферах за рахунок активної участі 
у міжнародних організаціях, форумах. Держави, котрі стурбовані стрімким 
економічним зростанням Китаю, надають Індії відкриту чи приховану 
підтримку, щоб тим самим врівноважити ситуацію в регіоні.  

Беззаперечна геополітична конкуренція з Китаєм у боротьбі за вплив та 
статус та відверта недовіра один до одного вимагають від Індії підтримувати 
політичний діалог із основним суперником Пекіна – США.  

На відміну від Вашингтона КНР виступає проти надання Індії статусу 
постійного члена в Раді Безпеки ООН та вступу до групи ядерних 
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постачальників, тобто Китай блокує Індії можливості політичних маневрів на 
міжнародній арені. 

Китай надає особливого значення відносинам із державами-сусідами, з 
якими встановлюютьсяі доволі тісні політичні й військові зв’язки. Індія, 
будучи суміжною країною, за китайським баченням належить до «периферії». 
Звідси випливає, що Індія як периферійна країна за сукупністю показників 
сили є асиметричною щодо Китаю [1]. 

Зростання ролі Китаю та Індії, безперечно, є важливими компонентом 
сучасної світової політики. Відносини між двома швидко зростаючими 
азіатськими державами не лише впливають на безпеку в Азії, але й 
сприймаються як визначальний чинник зміни міжнародного порядку. Загалом, 
зважаючи на чималу перевагу КНР за показниками сукупної національної 
потужності, безпекові індійсько-китайські відносини доречно розглядати крізь 
призму китайського впливу на індійську національну безпеку.  

Звичайно, матеріальні сили, економічні інтереси відіграють важливу 
роль у відносинах між Індією і Китаєм а сама їхня суть і природа багато в чому 
залежить від сприйняття один одного. 

Характер відносин між ними багато в чому залежить від очікувань і 
переконань стосовно один одного. З погляду сприйняття один одного, кожен 
дотримується стереотипів стосовно іншого. Особливо небезпечними 
вбачається психологічне відчуження і антагонізм, які спрацьовують на рівні 
масового сприйняття між китайським і індійським народами та відсутність між 
державами повної довіри і глибокого зв’язку. 

Домінуючим фактором в індійському сприйнятті є страхи і побоювання, 
викликані зростанням ролі Китаю в Азії. Водночас китайське сприйняття Індії 
характеризується глибокою підозрою щодо індійських намірів. Загалом 
характер сучасних індійсько-китайських визначають взаємні підозри стосовно 
намірів один одного. 

Важливою складовою відносин між двома країнами на тлі проблеми 
кордонів, Тибету, регіональної конкуренції та співпраці є асиметричне 
сприйняття загрози.  

Індійсько-китайські відносини стримуються асиметрією між їх 
сприйняттям загроз: Індія, як правило, сприймає ступінь загрози з боку Китаю 
як високий, тоді як Китай, не розглядає загрозу з боку Індії надто серйозно. 
Саме ця асиметрія сприйняття загроз стоїть на заваді формування порядку 
денного, навколо якого можуть сходитися їхні очікування.  

Для Індії важливим вбачається непереборне прагнення конструктивних 
змін в індійсько-китайських відносинах, таких як остаточне вирішення 
прикордонної проблеми та забезпечення більш надійних засобів ядерного 
стримування проти Китаю. Навпаки, Китай займає діаметрально протилежну 
позицію. Він прагне підтримувати статус-кво і не відчуває гострої потреби у 
пошуку способів вирішення суперечок. Отже, асиметрія у сприйнятті загроз 
стала дестабілізуючим фактором у відносинах між Індією та Китаєм, що не 
може не впливати на ситуацію не лише в регіоні, а й у світі [4].  
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Загалом cприйняття може стати похідною від ситуації у якій знаходиться 
на даний момент держава, але ці уявлення здатні формувати те, як держава 
буде розглядати і використовувати їх для прийняття рішень. Дослідник Девід 
Скотт припускає, що «зв’язок між сприйняттям і рішеннями влади 
ілюструється негативним загальним сенсом міжнародних відносин, котрий 
можна визначити, як «синдром дилеми безпеки» [5].  

І все ж незважаючи на історичне суперництво, асиметрію сприйняття 
загроз, почуття взаємної підозри і низку прикордонних конфліктів, Індія та 
Китай зацікавлені в запобіганні конфліктних ситуацій та уникненні 
суперництва. Попри асиметрію потенціалів, стратегічною метою взаємодії 
Індії і Китаю залишається нормалізація відносин через зростаючу 
взаємозалежність та необхідність вирішувати розбіжні інтереси мирними 
засобами. 
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Сьогодні неурядові організації як учасники міжнародних відносин 

дедалі частіше виступають суб’єктами дипломатичних взаємодій та 
переговорів у різних їх форматах і рівнях [1]. У першу чергу, роль неурядових 
організацій зводиться до розширення представництва в міжнародних 
комунікаційних процесах за рахунок активного і широкого громадського 
залучення. Одним з ключових функцінальних напрямів їх роботи сьогодні є 
сприяння миротворчій діяльності між конфліктуючими державами через 
власний експертний потенціал, посередницькі та консультативні механізми, а 
також безпосереднє залучення у переговори [2;3]. 

Велике значення діяльність неурядових організацій (НУО) має в 
контексті російсько-української війни (2014-2022 рр.), а особливо в умовах 
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розгортання її повномасштабної фази в 2022 році. Безпосередню цікавість, на 
наш погляд, становить розгляд ключових векторів роботи виключно 
українських НУО, що характеризуються своєю дилемністю. 

Перший дилемний блок ставить питання про те, чому конкретно мають 
приділяти увагу або сприяти сьогодні неурядові організації: впливу на 
основних учасників конфлікту (на офіційні влади Росії та України) з метою 
переконання останніх сісти за стіл переговорів та досягнути мирних 
домовленостей між собою, чи здійснювати інформаційний вплив на держав-
союзників/партнерів України з метою переконання останніх посилити саме 
військово-технічну підтримку держави, яка є жертвою відкритої військової 
агресії, а також має право на самозахист?  

Перший напрям формує завдання налагодження та підтримання 
надійних і ефективних каналів комунікації, а, головне, виходу на 
представників владних структур РФ чи конкретних осіб, що відповідальні за 
прийняття рішень, що загалом видається цілком можливим. Проблема, утім, 
полягатиме в іншому, а саме, у засобах і гарантіях такого переконання, чи 
скоріше у відсутності таких. За таких умов є банальна загроза зануритися у 
процес "переговорів про переговори" і не більше того. Подібним чином також 
постає питання і про сприйняття відповідної організації чи групи організацій, 
що беруть на себе роль посередника або навіть виступають суб'єктом тиску з 
боку представників української влади та українського суспільства в цілому, 
які цілком логічно і справедливо ідентифікуватимуть відповідні суб'єкти як 
однозначно проросійські та ворожі. 

Другий напрям ‒ тиск на уряди західних держав-партнерів з метою 
посилення військової підтримки України ‒ також є проблемним, але виглядає 
реалістичнішим, а, головне, дієвішим. Очевидно, що проблема більшою мірою 
зводитиметься тут до інформаційної боротьби чи нейтралізації вже усталених 
тез і аргументів західноєвропейських політиків та провідних політичних 
партій (як, наприклад, твердження, що "більша допомога Україні більше 
провокує Путіна саме на конфлікт, а не сприяє вирішенню цього конфлікту") 
[4;5], а також кращого рівня інтеграції в європейський політичний простір і, 
відповідно, вдосконалення вже існуючих практик і методик лобіювання.  

Другий дилемний блок зводиться до питання у якій дипломатичній 
площині необхідно працювати українським НУО: вдаватися до контактів та 
використання потенціалу представників офіційної дипломатії ("Трек-1") як 
посередників/медіаторів, чи використовувати виключно недержавні канали та 
засоби дипломатичного впливу ("Трек-2")?  

У першому випадку негативними сторонами є так звана 
багатоакторність та багатозадачність дій. Фактично вимальовується схема, за 
якою одні учасники (неурядові організації) як посередники/миротворці мають 
звертатися до інших учасників (урядів чи урядових організацій) для 
забезпечення посередництва або миротворчості. Також постає і питання 
доцільності у витратах часу і ресурсів саме на таку діяльність за можливості 
альтернативного варіанту ‒ діяти напряму. У другому випадку ‒ неофіційного 
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посередництва чи миротворчості ‒ виникає питання про ефективність так 
званої односторонньої або ж самостійної громадянської дипломатії в 
переговорному процесі між конфліктуючими сторонами. Очевидними 
перешкодами на цьому шляху є: 1) сам потенціал та результат можливих 
наслідків, який з неофіційного має трансформуватися чи підтвердитися на 
офіційному рівні; 2) перепоною ефективному переговорному процесу, а, 
головне, досягненню будь-яких значимих результатів буде фактична наявність 
представників з абсолютно діаметральними баченнями і розумінням сутності 
й глибини самої проблеми, її розвитку та наслідків у часі, тобто комунікація 
на рівні представників різних світів та світоглядів; 3) буде очевидною 
асиметричність якісного представництва сторін, за якого говорити про 
представництво з російського боку повноцінних організацій громадянського 
суспільства сьогодні є некоректним. Останнє визначатиме остаточні 
результати такого переговорного процесу.  

Як висновок, стає зрозумілим, що основна увага українських НУО 
повинна фокусуватися на першому дилемному блоці, який пов’язаний з їх 
баченням стратегічної мети відповідної роботи. У цій дилемі справедливим і 
таким, що не викликає заперечень, є доцільність саме чинення тиску на уряди 

західних держав-партнерів з метою посилення з їх боку військової підтримки 

України. Одночасно, відповідний вектор роботи вбачається сьогодні як 
найбільш ефективний з поміж інших зазначених вище. У свою чергу, другий 
дилемний блок також залишається актуальним, але за тієї умови, що можливі 
опції переговорного потенціалу українських НУО у цьому випадку будуть 
чітко підпорядкованими проблемі першого дилемного блоку, а саме, роботі з 
чинення дипломатичного тиску на уряди західних держав-партнерів з метою 
їх підтримки України. При цьому питання щодо використання переговорно-
комунікаційних каналів, відповідно "Трек-1" або "Трек-2", вже втрачатиме 
свою значимість. 
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За даними всесвітньовідомої організації з кібербезпеки Fire Eye, кожного 

дня в світі фіксується від 400 до 700 тисяч різного роду кібератак. Кібервійна 
стала найбільшою технологічною загрозою для всіх держав і їхніх жителів. На 
сьогоднішній день загроза від кібератак є доволі значною для світової 
економіки, а втрати від кіберзлочинності часто залишають важкі наслідки в 
бюджетах країн, що постраждали від гакерів. Кібервійна або окремі кібератаки 
є також видом психологічних операцій. 

Кібервійни спрямовані на те, щоб дестабілізувати опонента та вплинути 
на його можливості протистояти. Інформація, що отримується внаслідок атак 
на критичну інфраструктуру, сервери державних органів влади чи приватних 
компаній може бути використана також для визначення слабких місць в мережі 
задля здійснення майбутніх атак, для розуміння способу мислення опонента, 
отримання цінної інформації тощо. 

Для КНР кіберпростір виступає зручним ареалом для втілення 
великодержавних амбіцій. Інструментарій, що застосовується Китаєм, 
характеризується великим різноманіттям, що дозволяє здійснювати кібератаки, 
метою яких є, перш за все, доступ до інтелектуальної власності та комерційних 
секретів задля економічного росту та військової модернізації. 

Як стверджує група румунських фахівців з кібербезпеки Privacy Affairs, 
кількість кібератак у світі з 2009 по 2018 роки збільшилась на 440 %, а 35 % 
всіх атак походять саме з Китаю чи Росії. До того ж зафіксовано 79 
спланованих кібернападів з боку КНР, що торкнулися національних урядів 20 
держав світу. Офіційний Китай все ж заперечує власну приналежність до 
здійснених атак на державні органи інших держав, та наголошує, що 
кібершпигунство заборонене в країні законом. Китай вбачає в кіберпросторі не 
просто засіб для реалізації поточних завдань, а й нову арену міждержавних 
відносин. Китайські військові експерти й аналітики зазначають, що сучасна 
війна чи конфлікт не може бути переможним без використання кіберпростору. 

Одна з останніх масштабних атак у виконанні китайських «партійних» 
гакерів спричинила масові несправності в 12 індійських компаніях, 10 з яких 
відносяться до галузі виробництва та передачі електроенергії. Як стало відомо 
пізніше, керівництво Китаю вдалося до такого роду маніпуляцій для 
викрадення інформації, яка має відношення до планів співпраці індійської 
влади із міжнародними партнерами. Іншим мотивом злочинів КНР з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій є досягнення 
політичних цілей держави. До прикладу, на фоні індо-китайського конфлікту 
група китайських гакерів Red Echo вразила мінімум 10 об’єктів енергетичного 
сектору та 2 порти, встановивши шкідливе програмне забезпечення в критичну 
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цивільну інфраструктуру Індії. Таким чином Китай демонструє силу та власну 
здатність вражати цивільні об’єкти задля досягнення мети, що може призвести 
до ескалації конфлікту. 

Уряд Тайваню повідомляє про тисячі кібератак щодня на державні 
установи, критичну інфраструктуру, неурядові компанії, бізнес тощо. Активна 
діяльність КНР проти уряду Тайваню спрямована на здійснення кібератак з 
метою викрадення критично важливої інформації, зменшення ефективності 
протистояння опонента, підрив його колективної безпеки, окреслення слабких 
місць в системі кіберзахисту для здійснення майбутніх нападів тощо. Всі ці 
заходи офіційний Пекін здійснює на фоні заяв про можливість застосування 
зброї задля «возз’єднання» Тайваню з Китаєм у випадку, якщо мирного 
«об’єднання» не вдасться досягти. 

Ймовірно, кіберпростір і надалі залишатиметься вирішальним 
елементом у стратегії КНР щодо встановлення та збереження не тільки 
регіонального домінування, а й світового. Це цілком можливо включатиме 
проникнення в критичну інфраструктуру держави чи організації, військово-
технологічне та промислове шпигунство для отримання особливо важливої 
інформації тощо. 

Отже, КНР використовує кіберпростір для досягнення стратегічних 
державних цілей. Метою здійснення кібератак Китаєм є, перш за все, 
отримання доступу до інтелектуальної власності задля економічного росту та 
військової модернізації. Також атаки на кіберпростір інших країн 
здійснюються з метою психологічного впливу для окреслення слабких місць в 
мережі, для розуміння способу мислення опонента, отримання цінної 
інформації. Кіберпростір виступає вагомим компонентом 
зовнішньополітичної стратегії Китаю, так як дозволяє проникати в критичну 
інфраструктуру інших держав, що є опонентами чи конкурентами на 
міжнародній арені, здійснювати психологічний вплив на суспільство 
противника, підривати його безпеку загалом. 
 
 

РОСІЙСЬКА ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА 
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Маніпулювання інформацією та поширення неправдивих повідомлень 

не є сучасним явищем. Це прийом, тактика, метод, який вперше з’явився ще в 
античності, з метою перемогти супротивника з найменшими витратами 
власних сил. Сьогодні дезінформація класифікується як загроза, що підриває 
почуття безпеки громадян і негативно впливає на дипломатичні відносини, 
встановлені між акторами на міжнародній арені. 
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Коли згадують про загрози ХХІ століття, на перше місце виходять 
міжнародний тероризм, організована злочинність, торгівля людьми або 
відродження зловісних ідеологій. При цьому забувається одна з 
найсерйозніших, викличних загроз – дезінформація, що підстерігає в засобах 
масової інформації, особливо в кібернетичному середовищі. Інтернет є 
необмеженим простором з безліччю сайтів, керованих суб’єктами з різними 
намірами. 

Дезінформація – це діяльність, спрямована на поширення шкідливої, 
недостовірної інформації. Вона має на меті впливати, тиснути і спонукати 
одержувача до прийняття рішень, які можуть виявитися шкідливими і 
невигідними для того, хто приймає рішення, але прибутковими для 
відправника. Дезінформація спрямована на підрив позитивного іміджу 
конкурента, на фальсифікацію доказів, які не можуть бути підтверджені або 
перевірені, оскільки їх джерело приховано. У випадку розвідки, дезінформація 
передбачає передачу інформації ворожій державі з метою відволікання уваги 
від власних дій. Саме за спецслужбами закріплена сфера дезінформації, 
оскільки її співробітники мають відповідну підготовку та сучасні засоби, 
необхідні для виконання її завдань. 

Сьогодні найбільшу загрозу генерує кіберпростір, який пропонує 
необмежений каталог сайтів, груп і порталів. Людина обирає джерела, які 
найбільше відповідають її поглядам і настроям, але часто не усвідомлює, що 
діє у площині, керованій суб’єктами, які експлуатують довірливість, 
поширюючи та створюючи неправдиву інформацію, розпалюючи надмірні 
емоції та пропагуючи зловісні ідеології, такі як шовінізм, расизм, 
антисемітизм чи крайній варіант націоналізму. 

Фейкові новини – це ще один спосіб посіяти інформаційний хаос 
шляхом повної або часткової фальсифікації правди. Це свідоме введення в 
оману адресата з метою отримання певної переваги для сторони, яка поширює 
фейкові новини. Створення фейкових акаунтів, використання бот-технологій, 
тролів і фейкових новин доповнюють одне одного, посилюючи таким чином 
силу впливу та збільшуючи шанси на отримання вищих і якісніших прибутків. 
Їх функція полягає у внесенні дисбалансу та стимулюванні крайніх емоцій, 
часто несумісних з логічними процесами мислення.  

Дезінформація є потужним інструментом в руках ненадійних чи 
недоговірних суб’єктів, які можуть зруйнувати суспільну злагоду та створити 
небезпечний хаос у міжнародному просторі. Використання з цією метою 
Інтернету можна класифікувати як елемент гібридної війни, яка ведеться 
супротивником на постійній основі, негативно впливаючи на громадську 
думку країни, що зазнала нападу. Це має на меті послабити позиції влади та 
призвести до її швидкої відставки на користь партії, яку підтримують 
розповсюджувачі «неправдивої інформації». Незважаючи на те, що 
виробляються численні документи та створюються органи для боротьби з 
явищем маніпулювання інформацією, тенденція виникнення цієї загрози не 
зменшується, а видозмінюється та пристосовується до нових умов, у тому 
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числі пов’язаних з виникненням, наприклад, пандемій, воєн, які охоплюють 
земну кулю, непідготовлену до боротьби з дезінформацією в таких масштабах. 

У випадку Росії дезінформація є одним з інструментів реалізації 
стратегічних державних зовнішньополітичних інтересів. Головна мета – 
зміцнення міжнародного становища Російської Федерації, посилення позицій 
у протистоянні з Заходом і розширення сфери впливу насамперед на території, 
які сприймаються Кремлем як історичний простір російських геополітичних 
інтересів (тобто, йдеться про території нових незалежних держав, які отримали 
чи повернули міжнародну суб’єктність після розпаду СРСР). З-поміж іншого, 
пріоритетом є послаблення або усунення конкуренції, недопущення локальних 
і міжнародних проектів, які б робили їх учасників навіть мінімально 
незалежними від Кремля і тим самим позбавляли його інструментів 
політичного й економічного тиску. Дезінформація, яка використовується у 
таких масштабах, є не лише інструментом агресивної політики, а й навіть 
елементом гібридної зброї. 

Через напад Росії на Україну та здійснення так званої «спеціальної 
операції» на її території, російські наративи зосереджені на дискредитації 
військових зусиль України та допомоги, що надається їй Заходом. На 
проросійських каналах популярними є теми, пов’язані з енергетичною кризою, 
спричиненою запровадженням Заходом антиросійських санкцій. Захід, на 
думку кремлівських пропагандистів, винен у розв’язанні війни і використовує 
Україну в своїх цілях. Проросійські наратори активно звинувачують Україну 
в спричиненні світової продовольчої кризи. 

Російська дезінформація описує Європу як ненадійного покупця і 
стверджує, що Росія не постраждає від втрати західного ринку, оскільки 
знайде нових покупців для свого газу. При цьому наголошується, що саме 
європейські країни постраждають від запроваджених проти Росії санкцій. 
Російські пропагандисти зображують західні країни втомленими війною.  

Російська Федерація веде активну дезінформаційну діяльність у 
Центральній та Східній Європі. У медійному просторі багатьох країн 
домінують наративи, засновані на таких темах: 

● енергетичний шантаж, 
● ядерний шантаж, 
● дискредитація західної допомоги, 
● звинувачення Заходу в антиросійському налаштуванні 

України, 
● дискредитація військових зусиль України. 

Спроби енергетичного шантажу пов’язані з наближенням зими. Шантаж 
ядерною зброєю розрахований на те, щоб викликати страх, малюючи 
апокаліптичне майбутнє у разі «доведення Росії до крайності». Росія 
позиціонує свою економіку як незнищенну, так само, як вона зображує себе як 
жертву агресії НАТО або глобальної західної змови. Загалом така лінія 
поведінки Росії, яка підкріплюється потужною дезінформаційною кампанією, 
створює потужні виклики і загрози всьому цивілізованому світу. 
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Міжнародна відповідальність виникає, коли держава відповідає за 

міжнародно-протиправне діяння; тобто «поведінка, що складається з дії чи 
бездіяльності, яка може бути присвоєна державі відповідно до міжнародного 
права і є порушенням міжнародного зобов'язання держави». Як правило, 
держава несе відповідальність лише за офіційну поведінку своїх установ чи 
посадових осіб. Крім того, поведінка держави може включати «позитивні дії, 
бездіяльність, недотримання стандарту належної обачності, чи ретельний 
контроль, чи просту відсутність пильності, що є законним відповідно до 
національного законодавства держави» [1]. 

Існує кілька помітних відмінностей щодо відповідальності держав 
відповідно до міжнародного права та міжнародного права в галузі прав 
людини. Міжамериканський суд з прав людини заявив, що «сучасні договори 
про права людини в цілому та Американська конвенція, зокрема, не є 
багатосторонніми договорами традиційного типу, які укладаються для 
здійснення взаємного обміну правами до взаємної вигоди Договірних держав 
[2]. 

З цієї причини Європейська комісія з прав людини дійшла висновку, що 
«зобов'язання, взяті на себе Високими Договірними Сторонами в рамках 
Європейської конвенції, мають переважно об'єктивний характер і призначені, 
швидше, для захисту основних прав окремих людей від порушень з боку будь-
яких Договірних Сторін, ніж створювати суб'єктивні та взаємні права для 
самих  Договірних Сторін». 

У своїй думці у справі Блейк проти Гватемали (щодо відшкодування 
збитків і витрат) колишній суддя Міжамериканського суду А. А. Канеадо 
Трінідад заяви: 

Протиріччя між приписами міжнародного права та нормами 
міжнародного права прав людини неважко пояснити: тоді як юридичні 
поняття та категорії першого формувалися і кристалізувалися насамперед на 
рівні міждержавних відносин (відповідно до догми про те, що суб'єктами 
цього правопорядку є тільки держави, а згодом і міжнародні організації), 
юридичні поняття та категорії останніх сформувалися та кристалізувалися на 
рівні внутрішньодержавних відносин, тобто у відносинах між державою та 
людьми, які перебувають під їхньою відповідною юрисдикцією [3]. 

Зобов'язання держави відповідно до міжнародного права в галузі прав 
людини виходять за рамки класичного визначення відповідальності держави 
відповідно до міжнародного права, оскільки основною метою права в галузі 
прав людини є захист прав окремих осіб [3]. Ця різниця суттєво змінює 
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характер зобов'язань держав за цими договорами. Щодо цього «мета 
міжнародного права в галузі прав людини полягає не в тому, щоб покарати тих, 
хто винний у порушеннях, а в тому, щоб захистити жертв та забезпечити 
відшкодування збитків». 
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Зародження стимулів до перетворень, зміна наукових парадигм, 
формування нових поглядів і епітафії минувшині завжди пригортали увагу 
науковців. Тому, вважаємо особливо актуальним дослідити суперечливу тему, 
якою визначається можливість самозбереження нашої країни як суверенної 
держави – питання цивілізаційної ідентичності українця.  Дослідження цього 
виміру не вщухає вже кілька десятиліть, тому, зважаючи на актуальність і 
необхідність систематизації праць з зазначеної теми, ми робимо спробу 
узагальнити представлені на сьогодні концепції. На нашу думку, цивілізаційна 
суб’єктність наповнює незалежність змістом і вектором, спрямовує і 
конкретизує національну ідентичність, розкриття сутності якої є необхідним 
для побудови ефективної стратегії модернізації країни. Аналіз сприяє 
кращому усвідомленню процесів становлення українського суспільства та 
дослідженню його особливостей і тенденцій розвитку. 

Мета цієї розвідки – аналіз наявних концепцій цивілізаційної 
ідентичності українця як складного і багатоаспектного соціокультурного 
явища. 

Вивчення наявного масиву публікацій дозволяє відрізнити два ключові 
напрями уявлення про цивілізаційний розвиток країни: проєвропейський та 
євразійський, в існуванні яких можна вбачати певну реакцію на «рудиментне» 
збереження російського, австро-угорського та польського культурних впливів, 
що були сформовані та набули поширення в різні періоди існування. Така 
варіативність пояснює різноманітність поглядів на означену тему.  

Перший із зазначених напрямів представлений, зокрема, роботами таких 
дослідників, як Леонід Залізняк, Микола Михальченко, Олег Рафальський 
тощо. Низка дослідників, зокрема автори праці «Цивілізаційна ідентичність 
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українства: історія і сучасність», вважають Україну природною частиною 
європейського простору, відштовхуючись від того, що інтеграція в ЄС – 
логічне продовження циклу української історії, яка завжди тяжіла до 
ліберальних цінностей, демократії, самоорганізації, індивідуалізму. Вони 
також зауважують, що якщо Україна все ж цивілізаційно обирає демократичні 
сходинки для формування свого поступу на міжнародній арені, то краще 
спиратись на досвід таких країн як США чи Канада, застосовуючи свої 
особисті творчі інструменти для здійснення якісних трансформацій. Тут 
домінує бачення, що Україна має бути «відкритою системою», яка підтримує 
процеси євроінтеграції і міжнародного співробітництва.  

В свою чергу, Тетяна Журченко підкреслює, що витоки прозахідної 
позиції вкорінились у українській думці на противагу російській політиці 
інтеграції України до азійського виміру. Натомість, російські автори не 
заперечують, що вважають свою західну сусідку належною до їх сфери впливу 
і, пояснюючи свою точку зору, звертаються до висвітлення певного 
історичного підґрунтя, яким намагаються це аргументувати.  

По мірі того, як зазнавали змін українські реалії, видозмінювались і 
погляди науковців на теперішнє і майбутнє нації та держави.  Наприклад, за 
рік до Помаранчевої революції почесний президент Української академії 
політичних наук М. Михальченко вважав, що Україна перебуває на 
справжньому роздоріжжі між вищезазначеними цивілізаціями, в стані 
неготовності і навіть неможливості перейняти якусь модель зважаючи на 
дихотомічну позицію суспільства з його неодностайною згодою щодо 
«правильної» релігії, концепції розвитку, економічного, політичного 
культурного курсу. Цікаво, що в своїх наступних працях 2006 року він так 
само оповідає про розкол, але вже наголошує на необхідності будувати міцну 
українську державу за її власним проєктом, враховуючи її власний 
соціокультурний досвід. Деякі науковці теж пишуть про «український проєкт», 
але, навіть в 2018 році, стверджують про його віртуальність і характер 
здебільшого ескізний, а не повноцінно втілений. Хоча ідея формування 
української регіонально-локальної цивілізації, як найбільш альтернативний 
варіант формуванню європейської ідентичності, все ж шириться. 
Спрямованість до євразійського (московсько-православного) простоту, в свою 
чергу, впевнено рухається в бік поступового зникнення в українському 
науковому дискурсі, що й не дивно: російсько-українське протистояння можна 
назвати війною двох цивілізацій. 

Іноземні автори теж долучились до диспуту. Так, на думку А. Тойнбі 
Україна належить до західно-православної субцивілізації християнського 
цивілізаційного світу. С. Хатінгтон говорив про три виміри, яким належить 
право обумовлювати український цивілізаційний устрій: західноєвропейський, 
євразійський, а також ісламський, спорідненість з яким не така визначальна як 
з першими двома. Окремої уваги заслуговує рецензія на роботу С. Хатінгтона 
відомого українського історика Я. Грицака, який заперечував розкол України 
по зазначеній політологом цивілізаційній лінії, що можна спостерігати крізь 
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призму факту успішного спротиву української динамічної християнської 
церкви репресіям Російської імперії та СРСР. 

Група дослідників, в тому числі автори праці «Цивілізаційний вибір 
України: парадигма осмислення і стратегія дії», підкреслювали, що 
недовершеність приналежності і межування з іншими сформованими стосовно 
своєї цивілізаційної ідентичності країнами можна використати як джерело 
запозичень корисних моделей для наслідування задля модернізації України. 

Загалом, жоден з українських дослідників не наважився нівелювати 
історію, суперечливий стан української цивілізації як «порубіжної», питання 
багатоетнічності і штучно пригальмованого розвитку, факт нав’язливого 
втручання Московської держави і радянської влади на всіх етапах української 
історії і в усі сфери, дотичні до цього становлення. Показово, що більшість 
опрацьованих досліджень періоду Незалежності рясніють висновками про 
«складний етап», який Україна переживає «зараз». Згідно з такими 
спостереженнями, питання цивілізаційного вибору залишається на 
друкованих сторінках і наукових конференціях – невирішеним і нагальним.  

Таким чином, дві «України», – проєвропейська та євразійська 
(антизахідна), – це дві різні ідентичності, які мають до того ж виразну 
цивілізаційну прив’язку. Зазначена тема зосереджує увагу на потребі 
імплементації певних норм, які сприяли б консолідації українського народу 
навколо закінчення цивілізаційного визначення для вироблення ефективних 
стратегій модернізації України, а також спонукає до розв’язання проблеми 
лімітрофності країни, що знаходить свій прояв у геополітичному, морально-
духовному та економічному вимірах. На нашу думку, потреба висвітлити 
питання цивілізаційної приналежності множиться в своїй вагомості за такого 
сучасного кризового явища як українська визвольна війна, враховуючи, що 
російська пропаганда продовжує діяти в межах деякої частини нашого 
суспільства, стимулюючи внутрішні суперечки. 
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Міжнародні акти універсального характеру у сфері вимушеної міграції є 

основою створення регіональних систем захисту біженців та осіб, які шукають 
притулок. Регулювання на регіональному рівні є проміжною стадією між 
універсальним і національним регулюванням. Міжнародні акти «м'якого 
права» універсального характеру нерідко набувають обов'язкового характеру 
на регіональному рівні. Однією з найрозвиненіших регіональних систем є 
система захисту біженців та осіб, які шукають притулок, що у Європі. 

Регулювання вимушеної міграції у європейському регіоні формувалося у 
межах кількох організацій. Серед них можна відзначити Раду Європи, ОБСЄ, 
Європейський Союз. Найбільш ефективне правове регулювання цієї сфери в 
Європі здійснюється нормами європейського права, яке включає норми права 
ЄС та положення Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 
року [1]. 

Рада Європи (РЄ) – це міжнародна регіональна організація, яка нині 
об'єднує 47 європейських держав. Найважливішим напрямом діяльності РЄ є 
захист права і свободи людини у всьому регіоні. З цією метою в рамках РЄ 
було прийнято Конвенцію про захист прав людини та основних свобод 1950 р. 
та створено контрольний орган – Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), 
рішення якого є обов'язковими для держав – учасниць Конвенції. Діяльність 
РЄ у сфері захисту прав людини включає захист біженців та осіб, які шукають 
притулку. ЄСПЛ було створено у 1959 р. з метою забезпечення дотримання 
зобов'язань за Конвенцією. Після набрання чинності Протоколом № 11 «Про 
реорганізацію контрольного механізму, створеного відповідно до Конвенції» 
1994 р. на ЄСПЛ було повністю покладено функції контрольного органу, 
метою якого є збереження та підвищення ефективності Конвенції [2]. 

Для регулювання вимушеної міграції в рамках РЄ приймалися й інші акти, 
серед яких Європейська угода про відміну віз для біженців, Європейська угода 
про передачу відповідальності, а також Рекомендація № R (1981 р.) [3]  16 
Комітету Міністрів щодо погодження національних процедур, що стосуються 
притулку [4], Рекомендація № R (1984 р.) 1 Комітету Міністрів про захист осіб, 
які формально не визнаються біженцями [5], Рекомендація № R (1994 р.) 5 
Комітету Міністрів про керівні принципи, що стосуються прибуття осіб, які 
шукають притулку, до європейських аеропортів, та інші. Виходячи з 
вищезгаданих актів РЄ, можна зробити висновок про досить позитивну 
практику його членів, що значно розширює стандарти прав і свобод біженців 
та осіб, які шукають притулок, порівняно з універсальним міжнародно-
правовим регулюванням [6]. 
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Найбільш ефективним механізмом захисту біженців та осіб, які шукають 
притулок, у рамках РЄ є створення прецедентного права, сформованого ЄСПЛ 
на основі ЄКПЛ. Сама Конвенція безпосередньо не закріплює права біженців 
та осіб, які шукають притулку, але, незважаючи на це, на основі низки статей 
Конвенції у практиці ЄСПЛ сформувалася своєрідна система захисту цих осіб. 
Наприклад, ст. 3 Конвенції закріплює заборону катувань. ЄСПЛ у результаті 
розгляду звернень щодо порушення зазначеної статті закріпив принцип 
невисилки. Недотримання цього принципу сприймається як застосування 
катувань із боку держави-учасниці. 

Іншими словами, правовий статус біженців та осіб, які шукають притулок, 
у рамках Ради Європи було сформовано ЄСПЛ на основі ЄКПЛ. До ЄКПЛ 
було прийнято низку протоколів, які ратифікуються кожним учасником 
окремо. Знаменним є той факт, що ЄКПЛ та рішення ЄСПЛ є обов'язковими 
для 47 європейських держав, які підписали та ратифікували зазначену 
Конвенцію. Громадяни цих держав, а також особи, які перебувають під 
юрисдикцією цих держав, за дотримання низки критеріїв можуть звернутися 
до ЄСПЛ. 
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Суперечки, які розпочалися після Другої світової війни, і згодом 

переросли у громадянську війну, розкол між націоналістичними урядовими 
силами та Комуністичною партією Китаю, напруження, яке все більше  
наростає – в основі цього постає питання возз’єднання. Дві сторони, що мають 
своє власне бачення: Тайвань розглядає себе як окрему державу, тоді як Китай 
- вважає Тайвань своєю частиною. У 1980-х роках, коли китайсько-тайванські 
відносини показали потенціал для покращення, Китай запропонував підхід 
«одна країна — дві системи». Відповідно до якого, Тайваню буде надана 
автономія, якщо він возз’єднається з Китаєм. Однак Тайвань цю пропозицію 
відхилив. У 2000 році президентом Тайваню був обраний Чень Шуйбянь, який 
відкрито підтримав незалежність Тайваню. Відтоді, це дало підстави для 
погіршення відносин між країнами. Напружена боротьба все ще триває, і у 
будь-який момент може прийняти форму війни. Міністр оборони Тайваню 
заявив, що наразі відносини з Китаєм є найгіршими за останні 40 років. Китай, 
у свою чергу, чинить значний дипломатичний тиск на інші країни, аби вони не 
визнавали Тайвань і не вживали жодних заходів для визнання. У рамках 
"політики одного Китаю" Україна довгий час надавала перевагу відносинам з 
Китаєм перед Тайванем. Проте, російське вторгнення дало підстави 
замислитися: чи правильно і надалі підтримувати політику «одного Китаю», 
чи повинна Україна визнати незалежність Тайваню.  

Двосторонні відносини між Україною та КНР носять характер 
стратегічного партнерства, відбивають багаторічні традиції дружби і 
співробітництва між двома країнами. 27 грудня 1991 року відбулося визнання 
України Китаєм, який заявив, що незмінно підтримує суверенітет і 
територіальну цілісність України. У свою ж чергу, Україна солідаризується з 
політикою "одного Китаю".   

Що є надзвичайно важливим, це те, що Китайська народна республіка є 
найбільшим торговим партнером України. За статистичними даними України, 
за період січень-травень 2022 року двосторонній товарообіг склав $4 млрд. (за 
результатами 2021 року Китай посів перше місце серед усіх торговельних 
партнерів України). При цьому, експорт товарів з України до Китаю за період 
січень-травень 2022 року склав $1,5 млрд. Високий рівень товарообігу, 
позитивна динаміка торгівлі створюють прекрасну базу для зростання 
інвестиційної активності. За даними НБУ, станом на 31.12.2021 р. в економіку 
України залучено $111 млн. прямих інвестицій з Китаю. Головним чином 
китайські інвестиції вкладені в галузь української промисловості; професійної,  

наукової та технічної діяльності; ремонту транспортних засобів; 
операцій з нерухомим майном; транспорту. Усе це вказує на те, що Китай є 
дійсно важливим економічним та стратегічним партнером України. Проте, 
тепер слід розглянути дії Китаю, після повномасштабного вторгнення РФ на 
територію України.  



27 
 

З початку вторгнення Росії на територію України в лютому 2022 року, 
Китай дотримувався дипломатичного балансування. Поки війна затягується, 
Китай дотримується тонкої лінії, уникаючи засудження вторгнення, і 
одночасно не підтримуючи його. Участь Китаю в спільних військових 
навчаннях на російському Далекому Сході в перший тиждень вересня, 
спонукала політиків поставити під сумнів, чому Україна підтримує 
стратегічне партнерство, розпочате з Китаєм у 2011 році. «Якщо КНР 
проводить спільні військові навчання з державою-агресором під час агресії та 
геноциду українського народу з боку Росії, то вона не може претендувати на 
статус «стратегічного партнера» України», - заявив голова 
зовнішньополітичного комітету Верховної Ради України Олександр Мережко.  
Також він зазначив, що Китай намагався чинити тиск на законодавців у Києві 
та українських дипломатів у Пекіні, намагаючись підірвати протайванську 
фракцію, яка наразі налічує лише 15 членів із загальної кількості 450 депутатів.  

Окрім цього, Україна та КНР у 2013 році уклали угоду, що передбачала 
у разі вторгнення, допомогу зі сторони Китаю Україні у вигляді захисної 
ядерної парасольки. Але, як можна побачити, за весь період війни в Україні, за 
останні місяці, коли загроза використання ядерної зброї зросла, Китай так і не 
запропонував допомогу.  

Що стосується Тайваню, перш за все, слід зазначити, що до 
повномасштабного вторгнення, відносини між Україною і Тайванем 
розвивалися дуже повільно, їх можна назвати доволі стриманими. Тайвань у 
Києві не має ні економічного, ні культурного представництва, а всі 
консульські питання доводиться розв’язувати через посольство у Варшаві.  
Україна й Тайвань намагалися поступово налагодили цілу мережу дієвих 
неофіційних відносин. До середини 1996 року Тайвань відвідали міністр 
освіти, охорони здоров’я, легкої промисловості та економіки України, 
заступник міністра економіки та культури, віцеспікер парламенту та голова 
Асоціації зовнішньої торгівлі. Проте, ці заходи не призвели до особливого 
успіху.  

Між Україною та Тайванем є багато відмінностей, включно з історією та 
географією. Але обидві держави перебувають у боротьбі, знаходяться поруч зі 
значно більшими військовими державами, що мають ядерну зброю, якими 
керують авторитарні лідери, які дали зрозуміти, що не сприймають своїх 
сусідів як суверенні держави. Тайвань не був добре відомий, або зрозумілий в  
Україні до вторгнення, але його репутація швидко зросла за останні півроку.  
На відміну від Китаю, Тайвань швидко запровадив санкції проти Росії за 
вторгнення в Україну, а в Тайбеї пройшли численні мітинги на підтримку 
України. Тайванці підтримують українців за допомогою фандрейзингових 
кампаній, організованих неприбутковою організацією "Тайвань підтримує  

Україну" або безпосередньо урядом Тайваню. Зібрані суми спрямовують 
не лише до постраждалих регіонів України, а й розподіляють між сусідніми 
країнами, що намагаються впоратися з хвилями біженців з України. «Увага та 
вдячність українців до Тайваню зростає, тому що Тайвань надав Україні 
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гуманітарну та фінансову допомогу, у тому числі для відновлення українських 
міст та медичних закладів», – сказав Юрій Пойта, експерт з українсько 
китайських відносин. З боку Тайваню можна відчути значний інтерес до 
України. Одна законодавиця, Клер Ван, сказала, що дві демократії є 
природними партнерами. «Окрім спільних цінностей демократії, прав людини 
та свободи, найбільше спільного між Тайванем і Україною полягає в тому, що 
ми обидва стикаємося з необґрунтованими загрозами з боку авторитарних 
держав», — сказала Ван. «Тайвань повинен — і точно буде — стояти разом з 
Україною».  

Ураховуючи викладені вище аргументи та факти, можна стверджувати, 
що з одного боку, Україна могла б не визнавати незалежність Тайваню і 
солідаризуватися з політикою «одного Китаю». Адже, як було зазначено вище, 
Китай є надзвичайно важливим економічним та стратегічним партнером 
України, українсько-китайські відносини будуються саме на економіці.  
Зв’язки між країнами є стабільними та міцними, так як формувалися 
починаючи з 1991 року. Відповідно, якщо Україна вирішить підтримати 
незалежність Тайваню, це призведе до втрати стратегічно важливого партнера, 
до відчутних погіршень в економічній сфері. Також, доволі нелегко буде 
виступити проти Китаю, адже це одна із провідних країн світу, друга за 
величиною економіка. Китаю характерне швидке економічне зростання, 
стрімкий розвиток у космічній галузі, також Китай нарощує військову силу.   

З іншого боку, є перспектива розвитку співпраці між Україною і 
Тайванем. Обидві держави зіштовхнулися з кризами, які посприяли зміцненню 
їх відносин. Ми можемо зосередитися на економічному співробітництві та 
створенні можливостей для тайванського бізнесу в Україні та українського 
бізнесу в Тайвані, включають машинобудування, інноваційні технології, 
розвиток 5G, штучний інтелект, відновлювані джерела енергії, агробізнес і 
фармацевтику. Значно менший за Китай, валовий внутрішній продукт 
Тайваню у 2021 році був приблизно в чотири рази більшим, ніж український.  
Для України Тайвань може слугувати прикладом того, як вистояти перед 
тиском Китаю, продовжуючи торгувати. Ми маємо співпрацювати з країнами, 
які підтримують нашу незалежність і сприяють демократичним принципам. 
Тайвань давно намагається встановити хоча б неформальні дипломатичні 
відносини з Україною. Однак, звичайно, тайванці щиро переживають і 
солідаризуються з Україною, але водночас вони непокоються через можливе 
китайське вторгнення. І чи не головна наша мета, це взаємодопомога у 
виборюванні незалежності, проти авторитарних держав? Втім, все залежить 
від того, на які ризики готова піти Україна та український народ.  
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Сучасні міжнародні відносини майже щодня стикаються с глобальними 

викликами, яким стає все важче протидіяти. Прогрес розвитку людства 
спричинив багато проблем, що породили виклики, яким суспільству потрібно 
буде протистояти. 

На даний момент у нашому світі існує низка глобальних проблем, які 
безпосередньо впливають на зовнішню та внутрішню політику кожної країни. 
Усі глобальні проблеми, з якими зіткнулася всесвітня спільнота наразі 
породжені завдяки високому розвитку людства. Технічний прогрес у світі 
спричиняє знецінення традиційних людських цінностей, ймовірно у цьому 
криються зачатки виникнення частини різних глобальних проблем. Виходячи 
з цього, ми можемо спостерігати за всесвітніми неприємними подіями, 
створених наслідок абсолютно різних несприятливих умов: неграмотна 
екологічна політика, демографічна політика, або бажання замінити всебічне 
процвітання людства на першість у світовому господарюванні. Саме тому 
перед світом з'явилися виклики щодо розв'язання, врегулювання, або 
принаймні, пом'якшення даних проблем. 

1. Серед таких всеосяжних викликів перед спільнотою країн світу є 
глобальна екологічна проблема, спричинена наслідками індустріалізації та 
техногенного прогресу. Екологічні проблеми нині поширені практично всюди. 
Це означає, що вони створюють загрозу життєдіяльності не окремим групам 
людей, а людству загалом, не окремим регіонам чи країнам, а всій планеті.  

Сучасні принципи підприємницької діяльності, як історично склалось, 
дуже погано впливають на навколишнє середовище: сільське господарство, 
чорна й кольорова металургія, хімічна промисловість, транспорт і енергетика, 
особливо атомна, - усі ці галузі так чи інакше негативно впливають на нашу 
екологію. Найголовнішими завданнями у цій проблемі є: зменшення рівнів 
викиду вуглекислого газу, різних хімічних речовин та радіонуклідів у 
оболонки нашої планети.  

Внаслідок згоряння органічного палива вміст вуглекислого газу у 
повітрі підвищений. Тим самим порушений природний колообіг вуглекислого 
газу в природі. Саме це, на думку багатьох учених, і спричинило так званий 
парниковий ефект і, як наслідок, загальне потепління клімату. За різними 
даними, внаслідок подвоєння кількості вуглекислого газу у атмосфері, 
температура на планеті може збільшитись до 2-4 градусів по Цельсію, що 
може спричинити танення льодовиків, яке призведе до затоплення низки 
територій з невеликим відривом по висоті від рівня моря.  

Враховуючи викиди різних хімічних речовин в повітря у вигляді пилу, 
створюється велика кількість шкідливих для організму людини сполук, 
включаючи оксиди сульфуру, нітрогену, та фосфору, які можуть спричиняти 
кислотні дощі та різні природні явища які будуть негативно впливати на 
людську життєдіяльність, а внаслідок цього – життєдіяльність країн. 
Проблемою також є міндобрива та отрутохімікати, які можуть впливати на 
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харчові продукти, що становитиме загрозу для людини безпосередньо під час 
вживання їжі, варто пам'ятати й про шкідливі відходи, у тому числі 
радіоактивні, які забруднюють літосферу та можуть становити проблему для 
наших нащадків у майбутньому, тому потрібно шукати альтернативи 
ядерному паливу. 

2. Проблема війни в Україні також є важливою для світової спільноти в 
сьогодення, вона присутня на порядку денному у багатьох країнах світу, тому 
що в перспективі може стосуватись і їх майбутнього. 

Усім відомо що російська федерація розпочала війну в Україні у 2014 
році та приступила до ескалації конфлікту за допомогою повномасштабного 
вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, це показало та затвердило перед 
усім світом її агресивну, не людську зовнішню політику та ідеологію перед 
сусідніми країнами. Практично увесь світ, за виключенням мінімальних 
похибок, підтримав Україну, тому що усі розуміють, росія – країна-агресор, 
після окупації України та знищення нашої державності вони не зупиняться 
далі, їхня країна буде створювати зі своєю безпосередньою участю нові 
конфлікти чи війни на території Європи, де також присутні дві країни з 
ядерною зброєю – Франція та Велика Британія. 

3. Не слід забувати, що глобальним викликом є і ядерна безпека світу, 
питання відносно якої з'явилось внаслідок політичної ситуації після та під час 
неспокійного ХХ століття, й у тому числі війни в Україні.  

У міжнародній спільноті існує низка країн які мають у своєму 
розпорядженні ядерну зброю: США, КНР, Франція, Велика Британія, Індія, 
Пакистан, КНДР та російська федерація, ще низка країн веде активні роботи 
щодо створення ядерної зброї. Існує припущення, що ядерну зброю також має 
Ізраїль. Після застосування Сполученими Штатами ядерної зброї у Японії в 
1945 році, вона ніде не застосовувалась у військових цілях, лише у 
випробуваннях під час Холодної війни. Ядерна зброя є дуже страшним 
наслідком науково-технічного прогресу людства, адже якщо здетонують усі 
існуючи боєголовки на Землі – вони здатні знищити нашу планету, саме тому 
це важливо на порядку денному, особливо коли ядерна країна веде агресивну 
війну в Україні, країні яка першою в світі добровільно відмовилась від ядерної 
зброї. 

Дуже важким питанням є роззброєння ядерних країн, тому що держави 
світу тримають на озброєнні ядерні боєголовки задля «політики стримування», 
тому невідомо чи можливий такий сценарій на практиці, адже навіть якщо 
ядерна зброя не випробовувалась і не створювалась впродовж багатьох років, 
вона все ще може становити загрозу для світу. Ядерним країнам було б 
раціонально вдіяти заходів щодо скорочення ядерної зброї. Якщо говорити про 
неядерне роззброєння, то це питання для міжнародної спільноти є менш 
складним у виконанні: необхідно ліквідувати військові бази окремих країн на 
чужих територіях та створити процедуру підписання, принаймні, скорочення 
обсягу озброєння. 
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Актуальність  дослідження. Зважаючи, що  відповідно до чинного 

законодавства, складовими  інформаційної безпеки України є захист особи та 
суспільства задля протидії нанесенню їм шкоди через поширення негативних 
інформаційних впливів, включаючи скоординоване поширення недостовірної 
інформації, деструктивної пропаганди, інших інформаційних операцій, 
вагомою складовою такого захисту стає медіаграмотність та показник її рівня 
серед громадян. 

Дослідження цієї проблеми, є актуальним з огляду на те, що росія веде 
повномасштабну інформаційну війну проти України. Лише за перші 4 дні 
війни російської агресії, у лютому 2022 року, в соціальній мережі Twitter було 
зафіксовано понад 45 000 російських дезінформаційних твітів, а протягом 
наступних 4 місяців війни агресор здійснив понад 796 кібератак на різні 
об’єкти в Україні.  

Слід розуміти, що держава не в змозі контролювати всі інформаційні 
потоки, канали отримання інформації пересічними громадянами, коли ворог 
весь час змінює форми та методи деструктивного впливу, вдається до 
гібридних прийомів. Саме тому, медіаграмотність потребує використання 
нових механізмів для свого вдосконалення та поширення. Адже, від свідомості 
та обізнаності кожного індивіда та суспільства в цілому, залежатиме 
можливість чинити спротив і протидіяти інформаційним атакам ворога. 

З лютого 2022 року в Україні було напрацьовано та запроваджено низку 
креативних заходів по забезпеченню медіаграмотності, що дало можливість 
дати гідну відсіч масштабним інформаційним операціям російського агресора 
та привернули увагу західних фахівців до здобутків українців.  

Метою представленого дослідження є вивчення та надання оцінки 
національним заходам у сфері медіаграмотності за період лютий-жовтень 2022 
року. 

Результати дослідження. 
Із початком повномасштабної збройної агресії рф, найбільшої потреби 

набула така складова медіаграмотності українців, як здатність розрізняти 
дезінформацію та не піддаватися її впливу та ворожій пропаганді.  Російсько-
українська війна показала, що медіаграмотність має бути не лише предметом 
теоретичного обговорення та справою вузькоспеціалізованих фахівців, а стати 
важливою справою загальнонаціонального масштабу, опанування основ якої 
необхідно розпочинати з дошкільної системи освіти.  
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Враховуючи зазначене, медіаграмотність та її поширення в Україні в 
умовах російської агресії відбувається шляхом синергії зусиль держави, 
громадських організацій, медіа та, навіть, окремих осіб, які започаткували свої 
блоги в соціальних мережах. Весь контент та заходи медіаграмотності 
розподілені відповідно до потоків інформаційного впливу ворога, що 
спрямовані на наступні цільові групи населення України: за віковими 
категоріями; професійним спрямуванням; місцем проживання (окремо 
мешканців окупованих територій та підконтрольних Україні); статусу осіб 
(біженці, внутрішньо переміщені особи); соціальним статусом 
(працевлаштовані та безробітні). 

Усі зусилля України у сфері медіаграмотності можуть бути розділені за 
такими рівнями: 

1. На рівні держави. 
- безпрецедентний за тривалістю щоденний діалог Президента України 

В.Зеленського з суспільством. З березня 2022 року інформаційні сторінки 
органів влади всіх рівнів з’явились у різних соціальних мережах: Viber, 
Facebook, Twitter, Telegram, частково - на   різних мовах; 

- проведено удосконалення законодавчої бази з питань інформаційної 
безпеки, що безпосередньо стосуються медіаграмотності. Одним із головних є 
відповідне рішення Глави держави «Щодо реалізації єдиної інформаційної 
політики в умовах воєнного стану». На його основі відбулося об’єднання усіх 
загальнонаціональних телеканалів на єдиній інформаційній платформі 
стратегічної комунікації-цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині 
новини #UАразом»; 

- забезпечено активізацію та цільове спрямування діяльності у сфері 
медіаграмотності відповідних координаційних органів, зокрема Центр із 
протидії дезінформації (при Раді національної безпеки та оборони України) та 
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (при Міністерстві 
культури та інформаційної політики). На них покладено функції моніторингу 
російської пропаганди, визначення дезінформації, ведення роз’яснювальної 
роботи на випередження, пояснюючи механізми впливу пропаганди на 
свідомість та зміну поведінки.  

2. На рівні суспільства.  
- започатковано проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та 

інформаційної політики України, спільно з програмою USAID «Мріємо та 
діємо» та проєктом «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», які 
виконуються IREX. Цьогоріч 27 жовтня, в рамках Глобального тижня 
медіаграмотності, проведено перший загальнонаціональний тест з 
медіаграмотності з метою підвищення обізнаності населення України про 
методи дезінформації в умовах війни та вироблення стійкості громадян до 
інформаційних атак ворога. 

- надається державна підтримка громадським ініціативам у 
впровадженні та забезпеченні діяльності факчекінгових проектів, 
журналістських аналітичних центрів, інтернет-видань, зокрема StopFake, «По 
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той бік новин», «Без брехні», «Детектор медіа», «Texty.org.ua», 
«StopRussia|MRIYA» тощо. 

3. На рівні особи.  
- невпинне формування свідомості та здатності кожного пересічного 

громадянином незалежно від віку, статі, політичних уподобань, фахової 
приналежності тощо до критичної оцінки та використання (поширення) медіа 
контенту, обмеження своїх інформаційних запитів тими джерелами, які 
визначено державними органами, утримання як себе так й інших від 
поширення відомостей, що можуть бути в інтересах російського ворога. З цією 
метою полегшено пересічним користувачам встановлювати на свої мобільні 
телефони вищевказані платформи, які 24/7 інформують споживачів інформації 
з усіх питань, насамперед інформаційної безпеки; 

- за допомогою інших спеціальних платформ кожен українець має змогу 
вчасно бути повідомленим не тільки про повітряну тривогу, а й інші види 
загроз (хімічна, радіаційна) тощо, що дає можливість вчасно реагувати та 
рятувати своє життя.  

Показником успішності вищевказаних заходів є результати 
соціологічних досліджень, що показали, що більше 70% населення України 
готові зі зброєю в руках давати відсіч російському ворогу, а 86% - категорично 
відкидають будь-які сепаратиські угоди з окупантами.  

Висновки.  В умовах посилення гібридного характеру форм та методів, 
каналів впливу інформаційної війни рф проти України, медіаграмотність  
відіграє важливу роль у протидії дезінформації та пропаганді російського 
агресора. 

Медіаграмотність в Україні забезпечується сегментовано за цільовою 
аудиторією, у такий спосіб, щоб перекривати ворогу канали поширення його 
пропаганди шляхом невпинного насичення їх українським контентом. 

Зусилля з удосконалення медіаграмотності можуть бути згруповані за 
такими рівнями як державний, суспільний та особистий, що складають цілісну 
систему. Це забезпечило належний рівень медіаграмотності, нівелювання 
дезінформації та пропаганди ворога, єдність суспільства та влади у протидії 
російському агресорові.  
 
 
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗА КАНЦЛЕРСТВА АНГЕЛИ 

МЕРКЕЛЬ 
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В сучасних реаліях російсько-української війни досить гостро стоїть 

питання підтримки України з боку держав-членів Європейського Союзу, 
зокрема, з боку Федеративної Республіки Німеччина. І хоча Ангела Меркель 
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вже не є канцлером ФРН, проте саме її політика стосовно України та 
Російської Федерації наклала відбиток на характер українсько-німецьких 
відносин 2022 року. 

За шістнадцять років канцлерства Ангели Меркель німецько-українські 
відносини перебували на різних рівнях: від ігнорування до дружньої 
підтримки. На початку правління канцлерки, яке датується 2005 роком, 
Україна залишалась обабіч її зовнішньої політики. Також, слід підкреслити, 
що в 2008 році саме Ангела Меркель стала на заваді того, щоб Україна 
отримала План членства в НАТО. А вона сама зазначала, що це пов’язано з 
низькою підтримкою українського суспільства проєкту з розширення альянсу, 
але дійсною причиною був вплив російського президента В. Путіна, який 
домігся того, що Німеччина та Франція заблокували шлях Грузії та України до 
НАТО на час Бухарестського саміту Альянсу у 2008 році, і вже за кілька 
місяців після цього почалась російсько-грузинська війна.  

Далі в німецько-українських відносинах відбувся серйозний перелом, 
що був спричинений Революцією гідності, окупацією Криму та російською 
агресією на Донбасі. Слід зауважити, що саме завдяки А. Меркель 
Європейський Союз запровадив секторальні санкції і продовжував їх щороку, 
і саме вона впродовж тривалого періоду була політиком, який вказував 
російському президентові на помилковість дій Росії й на те, що вони грубо та 
зухвало порушують не лише норми міжнародного права, а й загалом 
післявоєнний мирний устрій. Також, Ангела Меркель доклала багато зусиль, 
будучи головним посередником між Росією та Україною, у врегулюванні 
війни на Донбасі. В результаті чого було підписано абсолютно недієву угоду 
«Мінськ-1», а потім завдяки підписанню угоди «Мінськ-2», незважаючи на 
зовсім неідеальні умови для України, на той час все ж змогли призупинити 
гарячу фазу війни.  

Варто згадати й те, що в 2014 році А. Меркель разом із представниками 
адміністрації Б. Обами тиснула на Україну з приводу початку великої війни з 
Росією за Крим. А саме, вона зверталась до тодішнього виконувача обов’язків 
президента О. Турчинова з проханням щодо скасування першого указу про 
мобілізацію. Як пояснювала німецька канцлерка це робилося для того, щоб «не 
дратувати Росію».  

Важливо також наголосити на тому, що на саміті «нормандської 
четвірки» 9-10 грудня 2019 року саме А. Меркель поставила газові питання, в 
тому числі й добудови Північного потоку-2, в список тем для перемовин, чим 
й задовольнила прохання Росії. Відповідно в результаті цього у 2021 році 
відбулось зведення обхідних газових маршрутів РФ.  

Ще одним результатом тих перемовин, особливо невтішних для України, 
стала «формула Штайнмаєра», яку наша держава погодилась імплементувати 
в своє законодавство. І знову ж таки саме А. Меркель агітувала Україну її 
підписати. 

Після завершення правління канцлерки в Україні досить неоднозначні 
оцінки її діяльності щодо нашої держави, перш за все саме через проєкт 
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«Північний потік-2». Хоча, звісно, на сьогоднішній день процес введення в 
експлуатацію газопроводу заблоковано урядом Німеччини.  

Проте навіть після того, як завершилась ера правління А. Меркель, її 
заяви та дії минулого та сьогодення гостро обговорюються в Україні та Європі 
загалом. Під час свого першого інтерв’ю після звільнення з посади, А. Меркель 
зазначила, що намагалася зробити все, щоб не допустити повномасштабного 
вторгнення РФ до України. І в свою чергу, колишня канцлерка стверджує, що 
дипломатія не є неправильною тільки тому, що вона не спрацювала. На думку 
Меркель, хоча мирний процес так і не увінчався успіхом, він «приніс певний 
спокій», що дало Україні час для розвитку та зміцнення збройних сил.   

Також, вона зазначила, що була проти плану прийняття України в НАТО 
через те, що хотіла запобігти ескалації з Росією. Меркель заявила й те, що 
багато разів попереджала своїх колег про «ненависть» російського президента 
до західної демократичної моделі. 

Водночас, під час свого перебування на посаді Меркель вважала за 
важливе підтримувати зв’язки з Путіним, оскільки прагматично ставилась до 
Москви. Та все ж її політика щодо «Північного потоку-2» зазнала гострої 
критики через можливе посилення залежності Німеччини від російських 
енергоресурсів.  

Стосовно сьогоднішньої ситуації в Україні Ангела Меркель зазначає, що 
Росія здійснила жорстокий напад, який нехтує міжнародним правом, і якому 
немає виправдання. Але водночас колишня канцлерка закликає не сприймати 
погрози РФ, як блеф та заявляє, що міцний мир в Європі може бути досягнутий 
«тільки за участі Росії». Також, варто підкреслити, що діючий канцлер 
Німеччини О. Шольц не вважає політику А. Меркель помилковою. Загалом, 
він захистив її політику примирення з Росією. І зазначив, що спроба 
примирення не може бути ніколи помилковою, як і спроба мирно уживатися. 
Проте О. Шольц і розкритикував енергетичну політику колишньої канцлерки. 
А саме він вважає помилкою те, що не було побудовано необхідної 
інфраструктури для того, щоб у найгіршому випадку, була можливість швидко 
змінити курс. 

Отже, на сьогоднішній день ФРН підтримує Україну, постачаючи 
оснащення і зброю. Зокрема, федеральний канцлер зазначає, що Німеччина 
рішучо налаштована й надалі підтримувати та зробити все для відновлення й 
відбудови нашої держави.  Проте, фактично, Німеччина все ж дотримується 
стриманої політики щодо надання Україні важкого озброєння. 
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Неможливо заперечити вплив конфесійного чинника на всі сфери життя 
людини, в тому числі на міжнародні відносини.  

На сьогоднішній день можна простежити розповсюдження думок щодо 
занепаду ролі вірувань у сфері міжнародної політики, в яких релігійні 
уявлення представлені як витіснені з повсякденного життя, а отже мета даної 
розвідки полягає у аналізі впливу релігійних організацій на міжнародні 
відносини. 

Багато науковців притримуються концепції секуляризації на сучасному 
етапі розвитку людства, наголошуючи на несумісності релігії з 
глобалізаційними тенденціями. Проте ці теорії є лише відгуком з епохи 
Відродження, коли роль церкви як окремого актора на міжнародній арені 
занепала.  

Однак релігійні вірування набагато глибше вкорінені в основи нашого 
суспільного життя. На їхньому базисі сформувалися морально-етичні та 
правові норми держав, внаслідок чого можна простежити зв’язок між 
віруваннями та політичними ідеями країни.  

До прикладу «Арабська весна» в країнах Близького Сходу та Північної 
Африки у 2010-2012 рр., що призвела до поширення ісламського 
фундаменталізму, тобто ненависті до всього неісламського, що в свою чергу 
стало підвалиною для терористичних організацій у виправданні своєї 
діяльності.  

Також релігія здатна об’єднувати народи або навпаки ставати 
підґрунтям до конфліктів між ними, а отже використовується більшістю 
правителів для виправдання своїх загарбницьких цілей.  

Гарною ілюстрацією є інформаційна війна, яку проводить Російська 
Федерація в бік України вже багато років. В її основі ідеологія «русского 
мира», яка просувається через Українську православну церкву Московського 
патріархату, утверджуючи домінацію традицій московської церкви, а також 
пов’язуючи народи на принципах духовної спільності, тим самим здійснюючи 
асиміляційну політику. 

Семюел Хантінгтон у свої монументальній праці «Зіткнення 
цивілізацій» вділяв для релігії особливу роль. Науковець наголошував, що на 
світовій арені, після завершення Холодної війни, новий глобальний конфлікт 
– Третя світова війна виникне саме на конфесійному підґрунті, адже, за його 
ідеями, «культура є силою одночасно й об’єднуючою, й викликаючою 
ворожнечу».  

Каталізатором у переоцінці сучасного впливу релігії на міжнародні 
відносини для дослідників став теракт 11-го вересня 2001-го року, що 
підкреслив існування сутичок між християнством та ісламом навіть в наші дні, 
а також заперечив секуляризаційні теорії.  

До того ж, варто зазначити, що в здійснені конфесійного впливу на 
світовій арені як окремі актори виступають різноманітні релігійні організації, 
які, маючи величезну владу над людськими масами, здатні чинити тиск на 
політичні структури, просуваючи свої парадигми. 
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Отже, релігія є дуже важливою складовою міжнародних відносин навіть 
на сучасному етапі, не дивлячись на концепції багатьох сучасних науковців 
щодо занепаду її впливу.  
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Упродовж історичного розвитку міжнародні відносини як сфера 

людського співіснування  займала значне місце у політичному та суспільному 
житті. На межі тисячоліть значення міжнародних відносин суттєво зросло під 
впливом глобалізації, оскільки країни перебувають у стані багатогранних 
взаємодій.  

Кінець Холодної війни та біполярності у світі дало можливість 
міжнародним відносинам пройти етап «перезавантаження» і адаптуватися  
країнам до нового світового порядку. Відносини між гравцями міжнародної 
арени ставали більш прогресивнішими, були націленими на збільшення 
співпраці між країнами, на закріплення культурних, дипломатичних та 
економічних  зв’язків. Саме ці кроки характеризували цивілізоване 
суспільство, яке ґрунтувалося на нормах міжнародного права.  

Але світ у ХХІ столітті постав перед новими проблемами сучасності, до 
яких можна віднести загрозу ядерної війни, розвиток гібридної війни, 
економічну кризу,  катастрофічне забруднення навколишнього середовища, 
вичерпання природних ресурсів, поява нових захворювань, енергетична, 
сировинна, продовольча та міграційна проблеми. Це лише частина сучасних 
проблем, які вважаються викликом для міжнародного світового порядку та 
підривають стабільність міжнародної безпеки. 

Сьогодні країни світу більше об'єднані.  Як зазначає А.Тоффлер, 
«мережа громадських зв'язків настільки щільна, що сучасні події відбуваються 
в усьому світі».  Відповідно, не тільки різко зростає вплив і значення 
глобальних проблем, а й серйозно посилюються їх руйнівні та надзвичайно 
небезпечні наслідки. Сьогодні вони впливають набагато інтенсивніше, ніж 
наприкінці XVIII ст. 

Технічні досягнення останніх десятиліть призвели до значного 
підвищення ефективності зброї, що деякі види сучасної зброї можуть 
докорінно змінити характер війни із застосуванням звичайних озброєнь через 
їх здатність випускати легші, але в той же час потужніші  снаряди на великі 
відстані з високим ступенем точності. 

Питання ядерного нерозповсюдження, а саме такий основний зміст 
проблеми запобігання світовій ядерній катастрофі, зберігає своє значення 
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протягом кількох десятиліть, незважаючи на те, що ця загроза носить швидше 
гіпотетичний характер, будучи побудованою нехай і на небезпідставних, але 
вже ж припущеннях. І саме загроза ядерної війни змушує світових лідерів та 
міжнародні організації переосмислити сучасну систему міжнародних відносин 
та з відповідальність віднестися до підтримки міжнародної безпеки та стану 
захищеності. 

Російська агресія в Україні, інформаційні та погрозливі дії  рф проти 
Заходу поставили на порядок денний необхідність посилити стратегічне 
партнерство  в Східній та Центральній Європі. Багато держав постало перед 
єдиним ворогом демократичного світу, який веде політику, інструментами 
якої є зброя, пропаганда та використання людини як розхідного матеріалу. Для 
всіх країн демократичної Європи вкрай важливою зараз убезпечити себе від 
ворожого зовнішнього впливу з боку російської федерації та можливість 
гарантувати сталий розвиток та максимально підвищити стратегічні та 
союзницькі відносини країн регіону з НАТО. Ключове значення в умовах 
агресивної політики рф мають механізми стратегічної комунікації, які 
забезпечують діяльність, спрямовану створенню суспільної підтримки 
демократичного ладу, принципів правової держави, верховенства закону, 
захисту правами людини, суспільної прозорості та довготривалої 
демократичної орієнтації у зовнішній політиці.  

Загроза ядерної ескалації є одним із найефективніших інструментів 
зовнішньої політики путіна. Але міжнародна спільнота має застосувати усі 
дієві засоби аби нейтралізувати цей шантаж. Розпочавши повномасштабну 
війну, путін постійно тримає руку на «ядерній кнопці» з метою залякування 
західних лідерів, щоб вони обмежили військову допомогу Україні. Звичайно, 
західні партнери остерігаючись, відмовилися надавати наступальну зброю 
Україні аби не провокувати зайвий раз путіна. Але після подій у Бучі, Ірпені 
та інших міст, які постраждали від російської навали та стійкості української 
армії спричинили зміни у підході Заходу до війни.  

Путін стовідсотково недооцінив український опір і єдину рішучість 
всього цивілізованого та демократичного світу. Тому в нього не залишилося 
варіантів, окрім того, щоб лякати Захід ядерною зброєю. Саме такі дії путіна 
вказують на те, що на полі бою в Україні все йде не так, як очікувалося. 

Більше того, ядерний шантаж росії супроводжується пропагандою. 
Тимчасовий контроль над Запорізькою АЕС, яка вважається найбільшою у 
світі, розв’язав росії руки на розповсюджування дезінформації у своїх цілях.   
Кремлівські пропагандисти звинувачують Україну у підриві Електростанції та 
військових провокаціях, а брехлива риторика кремля працювала навіть під час 
візиту міжнародної місії МАГАТЕ.  

Очевидно, що Кремль діє по зовнішньополітичним традиціям  
Радянського Союзу. Але під час Суецької та Кубинської криз Микола Булганін 
і Микита Хрущов погрожували ядерною атакою. Хоча їхні погрози були більш 
явними, ніж погрози путіна, вони не реагували на них, оскільки були 
абсолютно впевнені у масованій ядерній відповіді Заходу. Однак, якщо путін 
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застосує хоча б тактичний удар ядерною зброєю, у російському суспільстві 
поглибляться розбіжності, а Захід може  надати миттєву військову відповідь.  

Путін не може бути впевнений, що всі його соратники захочуть 
розділити відповідальність за ядерну атаку. Крім того, Китай, Індія та член 
НАТО Туреччина – країни, які є критично важливими для здатності Росії 
обходити міжнародні санкції – почнуть віддалятися. 

Отже, гравці міжнародних відносин на сьогоднішній день  мають багато 
викликів різного характеру та різного ступеню складності. Однак, їх можна 
подолати, потрібно лише підійти до цього з розумом і з відсутністю страху в 
очах. А наразі у демократичного світу є один спільний ворог, ліквідація якого 
допоможе покращити ситуацію на всьому континенті.  

 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У 
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Під час підготовки до Лісабонського саміту (23-24 березня 2000 року) 

постало питання: чи можливо оновити стратегію розвитку Європи таким 
чином, щоб можна було б відповісти на нові виклики, пов'язані з 
глобалізацією, технологічними змінами та старінням населення, зберігаючи 
при цьому європейські цінності? У новій парадигмі знання та інновації є 
головним джерелом як багатства, так і розбіжностей між країнами, компаніями 
та окремими особами.  

Мета полягала в тому, щоб визначити європейський шлях розвитку до 
нової економіки, заснованої на інноваціях, використовуючи відмінні атрибути. 
Починаючи від збереження соціальної згуртованості та культурного розмаїття 
і закінчуючи технологічними можливостями. Одним із найважливіших кроків 
- було створення конкурентної платформи, здатної підтримувати європейську 
соціальну модель, яка також потребує оновлення [1].  

Більше того, в кожній країні-члені Європейського Союзу інституційні 
інновації повинні інтерналізувати рівень інтеграції, досягнутий через єдиний 
ринок і єдину валюту. Це означає, що для проведення інституційних реформ 
необхідний певний рівень європейської координації з урахуванням 
національної специфіки. Також необхідна багаторівнева система управління, 
яка б дозволяла взаємодіяти її різним рівням (тобто європейському, 
національному та місцевому).  

Для того, щоб знайти відповідь на початкове питання, ЄС довелося взяти 
на себе широке інтелектуальне та політичне зобов'язання переглянути 
політичний порядок та основні політичні документи Співтовариства у світлі 
останніх досягнень суспільних наук. До виконання цього завдання були 
залучені європейські експерти з великим досвідом у цих галузях [1]. 
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 Основна мета полягала в тому, щоб визначити, які інституційні реформи 
могли б змінити спосіб регулювання європейських суспільств, щоб прокласти 
шлях до нової траєкторії розвитку, спрямованої на економіку, що є заснованою 
на знаннях та досвіді. Але ключові ідеї повинні  були привести до прийняття 
політичних рішень і дій. Все керівництво було підпорядковане досягненню 
цієї мети, включаючи проведення двох Європейських рад, 14 рад міністрів, 
семи міністерських конференцій, кількох сесій Європейського Парламенту та 
форуму високого рівня за участю основних зацікавлених сторін в Європі та 
країнах-членах ЄС [2].  

Оскільки головною метою було визначення глобальної стратегії, 
ключову роль мала відігравати Європейська Рада - у синергії з ініціативами 
Європейської Комісії. Засідання Європейської Ради мало бути спеціальним і 
сфокусованим лише на цій меті. Ці дії спиралися на низку ініціатив, офіційно 
запропонованих керівництвом на свій страх і ризик, що призвело до численних 
контактів з усіма органами Співтовариства та національними урядами. 
Зрештою, це призвело до візиту Прем'єр-міністра Португалії (Антоніу 
Гутерріша) до всіх столиць ЄС. Публічні дебати також дозволили зібрати 
широкий спектр пропозицій від громадянського суспільства, всіх урядів країн 
ЄС та всіх органів Співтовариства [3].  

Рішення, прийняті на Лісабонському саміті, допомогли визначити 
остаточну форму досягнутого консенсусу та мобілізації на високому рівні, 
встановивши конкретні цілі, графіки та методи, а також визначивши мандати 
всіх залучених Рад міністрів. Завдяки цьому на останньому засіданні 
Європейської Ради в червні 2000 року було досягнуто низку конкретних 
результатів, які почали впроваджуватися на національному рівні. 

 
Список використаних джерел: 
1. European policies for a knowledge economy [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.europa.eu.int 
2. On the open method of coordination [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.notre-europe.asso.fr 
3. George Gerapetritis. New Economic Constitutionalism in Europe. 2019. – 351 р. 

 
 
 

КОМПАНІЯ DUPONT ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

 
Мельник Т., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Сапсай А., доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та 

регіональних студій, канд. політ. наук 

 
Глобальні екологічні проблеми у системі міжнародних відносин 

почались ще на початку 70х років минулого століття. І задля їх вирішення 
людство почало проводити різного роду конференції. У червні 1972 р. у 
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Стокгольмі відбулася міжнародна конференція під егідою ООН, яка 
засвідчила включення урядів країн у вирішення екологічних проблем. На цій 
конференції було проголошено що кожна людина має право на здорове 
навколишнє середовище, а тому зобов’язана захищати та поліпшувати стан 
довкілля для майбутніх поколінь. У період 1990-х років важливим чинником 
екологізації міжнародних відносин стала конференція ООН з навколишнього 
середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро. На Конференції ООН з питань 
навколишнього середовища і розвитку була ухвалена «Декларація Ріо про 
навколишнє середовище і розвиток», яка містить 27 ключових принципів: 
кожна людина має право на здорове і плідне життя у гармонії з природою; 

розвиток на благо нинішнього покоління не повинен завдавати шкоди 

інтересам майбутніх поколінь і навколишньому середовищу; хто забруднює 

довкілля, повинен нести фінансову відповідальність за це забруднення і т.д  
В контексті окресленої проблеми  виникає питання:  чому на практиці 

показовим є недієвість міжнародних інститутів та механізмів регулювання? У 
практичному плані діяльність бізнес структур та виробничих суб’єктів може 
абсолютним чином не відповідати виробленим міжнародним нормам та 
вимогам. Одним з прикладів цього може зокрема бути американська хімічна 
компанія DuPont.  Починаючи з 1951 року компанія використовує хімічну 
речовину C8, також відому як PFOA - перфторована карбонова кислота, що є 
надзвичайно небезпечною для людського організму. За виготовлення 
отруйних товарів вони заробили, лише офіційно, понад 500 млрд. доларів. 
DuPont давно знали, що PFOA викликає рак, отруює питну воду в долині річки 
Огайо та забруднює кров людей і тварин у всьому світі. Але вони ніколи не 
повідомляли про це своїм працівникам, місцевим чиновникам, жителям, 
державним регуляторам чи Федеральному агентстві з охорони навколишнього 
середовища. У 99% працівників компанії було виявленно онкологічні 
захворювання, патології,  безпліддя та сліпоту.  Згодом дослідження 
федеральних чиновників, Робочої групи по охороні навколишнього 
середовища (EWG) та інших громадських груп виявили, що кров майже всіх 
американців була забруднена PFOA, які легко передавалися від матерів до 
дитини і продовжують це робити. А в 2006 році Федеральне Агенство з 
охорони навколишнього середовища підтвердило, що PFOA є ймовірним 
канцерогеном для людини і розповсюдився на 91% земного населення.   

Не дивлячись на розкриття компанії, як «світового вбивцю», їм вдалось 
уникнути покарання, розплатившись штрафом у розмірі 16,5 мільйонів 
доларів за те, що протягом десятиліть приховували небезпеку для здоров’я 
людини, а  C8, який є в крові 99,7% американців, залишається нерегульованим 
на національному рівні. Компанія DuPont не визнала своєї провини, але 
пообіцяла поступово припинити виробництво та використання C8/PFOA до 
2015 року. Також у 2005 році компанія DuPont уклала мирову угоду на суму 
понад 300 мільйонів доларів США за колективним позовом, від імені 
приблизно 70 000 осіб. людей, які живуть поблизу заводу Washington Works у 
Паркерсбурзі, штат Західна Вірджинія, де він давно виробляв і використовував 
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C8 і скидав відходи у водні шляхи та на звалища. За умовами мирової угоди 
DuPont пообіцяв очистити запаси води, профінансувати групу вчених, щоб 
визначити, які захворювання спричинив C8, і платити за моніторинг здоров’я 
постраждалих жителів протягом усього їхнього життя. Але все це виявилось 
на ділі не більше ніж слова.  

За офіційними джерелами з 2015 року PFOA більше не використовується 
в Сполучених Штатах, але DuPont та інші компанії використовують відповідні 
хімікати, які можуть бути не набагато безпечнішими. Наразі компанія 
використовує речовину GenX, яка є ще більш небезпечною для здоров’я ніж 
попередня.  Щодня люди отруюються PFOA та іншими хімікатами практично 
всіма способами, які тільки можна собі уявити – від питної води, харчових 
продуктів і харчових упаковок, повітря в приміщеннях, повітря вдома та на 
робочому місці, обробки килимів і меблів, одягу, косметики, антипригарного 
посуду та багатьох інших продуктів.  

Міжнародним організаціям та урядам країн потрібно негайно діяти 
важелями впливу задля припинення отруєння населення Землі.  На 
сьогоднішній день існує нагальна потреба в закритті компанії DuPont і 
визнанням на світовому рівні «хімічним вбивцею». Міжнародною 
організацією Greenpeace та EWG були помічені спроби вплинути на компанію 
на основі Монреальського протоколу і заборонити використання фреонів та 
хімічних речовин. Але як показує практика використання ненасильницьких 
дій ні до чого не призводить.  Світові альянси, конференції та декларації 
нажаль майже нічого не варті сьогодні, і тому потрібно усвідомити негайну 
необхідність у створенні більш потужного важеля впливу, який зміг би не 
лише мониторити ситуацію, а й вживати невідкладних дій у випадку загрози 
людству. Усвідомлення того, що діяти треба як найшвидше, дасть змогу 
уникнення екологічних катастроф, адже компанія DuPont не єдина у світі хто 
отруює людей та навколишнє середовище. До цього списку можна також 
віднести Nestle, Apple, Nivea, Procter & Gamble та багато інших. 
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Через стрімкий зріст кібернетичних атак у всьому світі на суспільство, 
постало питання швидкого розвитку науково технічного прогресу у сфері 
глобальної інформатизації та формування кібербезпекового простору, що 
вплинуло майже на всі сфери діяльності суспільства. Кіберпростір не тільки 
дає змогу прискорювати цивілізацію суспільного розвитку та нормалізувати 
міжнародно-політичні процеси, але також він може створювати свої підходи, 
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процеси та теорії, які мають змогу досліджувати якісно нові устрої соціальної 
системи, утворені у віртуальній реальності.  

Проблема кібербезпеки має глобальний характер та є доволі гострим 
питанням у сучасному інформаційному середовищі. Лідери-держави світу 
(США, Китай, Германія, Франція, Велика Британія, Канада) приділяють 
більше уваги кібербезпеці власних інфраструктур. У галузі безпеки цивільної 
авіації рівень критичності значно посилюється підвищеним ступенем 
комунікації, а саме взаємодії між повітряними та наземними суднами.  
Створення дієвої кібербезпеки як невід'ємної організаційної частини 
допомагає державі у підвищенні їх рівня ефективності завдяки ранньому 
виявленню потенційних кібер загроз. 

За політикою кібербезпеки Франції уряд застосовує заходи на основі вже 
створених нормативних актів. Базовим нормативним актом, в якому 
затверджуються певні стратегічні напрями державної політики Франції у сфері 
забезпечення безпеки - це Біла книга оборони та національної безпеки (2008 
р.). У цьому документі серед найбільш ймовірних загроз по територіям 
Франції та європейській спільноті названі: масштабні кібератаки на 
інформаційні системи; шпіонаж та стратегічний вплив на суспільство та 
країну. 

Питання Загрози шпіонажу та стратегічного впливу зводиться до 
поширення застосування у міжнародних відносинах засобів концепції "м'якої 
сили", маніпулюючи свідомістю через мережу Інтернет та ЗМІ, зазіхаючи на 
економічний, оборонний, науково-технічний потенціал Франції та її 
територій, небезпекою культурного підкорення у вигляді експансії. 

Основними напрямками протидії зазначеним загрозам у документі 
зазначено: 

– взаємодію у питаннях протидії атакам на інформаційні системи, 
насамперед в межах країн-членів ЄС; 

– проведення відкритих та закритих активних заходів у протидії проявам 
агресії в інформаційному просторі; 

– підготовку фахівців кібербезпеки на професійній основі. 
Також необхідно підкреслити, що загрози, які пов'язані насамперед з 

використанням інформаційних систем і засобами інформаційного впливу, є 
особливістю Білої книги оборони та національної безпеки (2008 р.). Слід 
зауважити, що вперше упродовж століття Франція грунтує свою досить 
революційну доктрину національної безпеки не на гіпотетичному військовому 
протистоянні у Європі, а поєднуює оборону із забезпеченням національної 
безпеки. 

Для виконання загальних напрямів забезпечення безпекової політики, 
визначених у Білій книзі безпеки і оборони стосовно інформаційної сфери, 
було розроблено програмну нормативну установу – Стратегію Франції щодо 
оборони та безпеки інформаційних систем. У загальнодоступній частині цієї 
нормативної установи визначено чотири основні завдання, спрямовані на 
забезпечення інформаційної безпеки: 
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– бути світовим лідером у сфері кіберзахисту – входити в обмежену 
кількість країн, які мають вагомий вплив у цій сфері; 

– гарантувати свободу рішень Франції у питаннях захисту 
інформаційного суверенітету, забезпечити прийняття рішень органами влади 
на підставі неупередженої захищеної інформації; 

– зміцнити кібербезпеку критичної національної інфраструктури; 
– забезпечити безпеку громадян та бізнесу у кіберпросторі. 
Для здійснення цих завдань, держава повинна чітко орієнтуватися на 

удосконалення інформаційного забезпечення, яке залежить від розвитку 
міжнародного співробітництва з питань протидії кіберзлочинності. 

У 2022р. через потужні хвилі кібератак на державні та громадські 
підприємтсва, президент Еммануель Макрон оголосив про створення при 
Міністерстві Внутрішніх Справ спеціальні школи, які будуть готувати 
спеціалізованих фахівців для протидії кібератакам. Президент підкреслив, що 
до цього проекту хочуть долучити у тому числі найкращих фахівців з 
громадського суспільства.  

Незважаючи на відсутність єдиного координуючого органу з питань 
забезпечення інформаційної безпеки, загальнодержавна система Франції має 
як активну, так і пасивну складові стосовно забезпечення захисту 
національних інтересів у інформаційній сфері. 

Слід також зауважити, що органи виконавчої влади та недержавний 
сектор забезпечують діяльність та розвиток власного інформаційного 
простору та інформаційної інфраструктури, а спеціальні служби мають 
здійснювати заходи щодо забезпечення їх захисту. У складі Міністерства 
закордонних справ та справ Європейського Союзу функціонує Директорат з 
комунікацій та прес-служби, основними завданнями якого є роз'яснення та 
надання коментування позиції уряду Франції у питаннях міжнародної 
політики. Він відповідає за роботи із пресою, комунікаціями та документацією 
служб центральної адміністрації, дипломатичних місій та консульських 
пунктів. На цей Директорат покладено функції зовнішнього інформування 
стосовно дій та цілей міністерства. Тому цей підрозділ відіграє важливу роль 
у формуванні та висвітленні власної позиції Франції, власного бачення та 
формування іміджу країни.  

Діяльність керівних державних органів спеціального призначення 
Франції у сфері захисту інформаційної безпеки є складовою заходів, які мають 
бути спрямовані на реалізацію трьох основних завдань, які виконують 
спецпідрозділи: дипломатична розвідка, військова оборона та захист 
економічних інтересів. Але з моменту опублікування Білої книги оборони та 
національної безпеки у 2008 р. значну увагу спеціальних служб Франції 
приділяється питання забезпечення кібернетичної безпеки. Тому, окремі 
питання захисту інформаційної безпеки держави покладені на один із 
основних розвідувальних органів – Генеральне управління зовнішньої 
безпеки, що підпорядковується Міністерству оборони. Одним із головних 
завдань цього органу полягає у здобутті об'єктивної інформації, яка не має 
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містити в собі ознаки зовнішнього тиску або маніпуляції. Така інформація 
необхідна вищим органам державної влади для прийняття рішень і 
формування зовнішньої політики країни. 

Також провідну роль в діяльності щодо протидії кіберзлочинності у 
Франції виконує Центральна служба боротьби зі злочинністю, пов'язаною з 
інформаційними та телекомунікаційними технологіями. Такий спеціальний 
підрозділ має внутрішньодержавну та міжнародну компетенцію. Основним 
завданням є протидія злочинності, яка пов'язана з використанням сучасних 
інформаційних технологій у інформаційній сфері. До повноважень також 
відноситься боротьба з несанкціонованими вторгненнями до інформаційних 
систем, в-першу чергу, державних, протидія у використанні сучасних 
телекомунікаційних засобів для зв'язку між кібертерористами, а також 
боротьба із комп’ютерним шахрайством. 

Крім цього слід зазначити, що Французька Республіка має намір 
покращити технологічний та науковий потенціал в усіх стратегічно-

безпекових напрямках інформаційно-кібернетичної діяльності, до яких також 
в-першу чергу, входять політичні стратегії та їх вдосконалення. В пріоритеті 
Франції у боротьбі зі злочинністю є співпраця з країнами Європи, Франція має 
на меті об’єднати власні досвіди та сили із своїми союзниками та партнерами. 
Головною метою є використання певних напрямків безпеки, які успішно 

пройшли міжнародну акредитацію у важливих галузях інформаційної безпеки. 
Отже Функціонування безпекового напрямку кіберпростору Французької 

Республіки таким чином надає можливість швидкого реагування та компетно-
професійного рішення стосовно кіберзагроз у інформаційній сфері. 
Державний уряд Франції активно працює у забезпеченні кібербезпеки країни, 
при цьому намагаючись необмежувати громадські та державні сфери послуг.  

 
 

МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ, ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ 

 
Мулявка В., аспірантка 

Національний авіаційний університет 

Науковий керівник – Мельник Р., професор кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства, д-р. юрид. наук 
 

Міжнародні санкції стали ключовим елементом сучасних міжнародних 
відносин. Це примусові заходи щодо держав, недержавних утворень або 
окремих осіб, які становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. Цілі, що 
переслідуються, полягають у тому, щоб змінити поведінку агента, зменшити 
його здатність до маневру або послабити його позицію та публічно засудити 
тих агентів, які становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. Санкції за 
своєю суттю мають превентивний характер і мають бути пропорційними. 
Вони використовуються як альтернатива застосуванню збройної сили. 
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Міжнародне співтовариство може використовувати санкції для зміни 
поведінки країни чи режиму у випадках, коли ця країна чи режим порушує 
права людини, веде війну чи загрожує міжнародному миру та безпеці. 

Санкції різняться залежно від держави та ситуації. Серед можливих 
санкцій: ембарго на постачання зброї (заборона на зброю, захисний одяг, 
військову техніку тощо); ембарго на імпорт та/або експорт певних товарів, 
програмного забезпечення та технологій. Наприклад, обладнання, необхідне 
розробки ракет чи атомної зброї. Ембарго також може поширюватися на 
товари, які приносять гроші керівництву країни, наприклад, на нафту чи 
деревину; обмеження на кредити та кредити для певних осіб/компаній; 
заморожування активів певних осіб/компаній; обмеження на поїздки та візи 
(візові заборони) для певних осіб [1]. 

Щоб уникнути несприятливих наслідків для третіх сторін, санкції, 
наскільки це можливо, націлені на конкретних осіб або організації і завжди 
повинні відповідати міжнародному праву та правам людини. Приклади 
можуть включати економіко-комерційні заходи (ембарго на постачання зброї), 
фінансові заходи або індивідуальні санкції, такі як заборона на в'їзд до 
держави або заморожування активів. 

В даний час існують три основні органи, які вводять санкції: Організація 
Об'єднаних Націй, Європейський Союз та Організація з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

Глава VII Статуту Організації Об'єднаних Націй забезпечує правову 
основу для застосування примусових заходів у рамках Організації Об'єднаних 
Націй. Рада Безпеки є органом, уповноваженим вживати заходів, не пов'язаних 
із застосуванням збройної сили, з кінцевою метою підтримки або відновлення 
міжнародного миру та безпеки. Найбільш поширеними є режими санкцій, 
спрямований на нерозповсюдження ядерної зброї, боротьбу з тероризмом, 
вирішення конфліктів або підтримку демократичних режимів. 

У Європейському Союзі обмежувальні заходи є ключовим інструментом 
загальної зовнішньої та безпекової політики і використовуються для захисту 
його стратегічних інтересів та захисту його основних цілей за кордоном. Існує 
три типи заходів: перенесення заходів, узгоджених у рамках Організації 
Об'єднаних Націй, заходи, що доповнюють заходи, вжиті Організацією 
Об'єднаних Націй, або заходи, вжиті з власної ініціативи ЄС. Санкції ЄС 
ухвалюються одностайно рішенням Ради в сфері загальної зовнішньої та 
безпекової політики, яке є обов'язковим у повному обсязі для всіх держав-
членів. Якщо рішення передбачає скорочення або припинення всіх або 
частини економічних та фінансових відносин із третьою країною, регламент 
ЄС приймається кваліфікованою більшістю за спільною пропозицією Комісії 
та Верховного представника Союзу із закордонних справ та політики безпеки 
[2].  

 
Список використаних джерел: 
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Політика стратегічного партнерства В’єтнаму спрямована на побудову 

зовнішньополітичних інформаційних каналів, аналіз міжнародних 
можливостей і загроз, формування комплексного довгострокового планування 
та загальних програм спільних дій у сфері зовнішньої політики, оскільки із 
стратегічним партнером держава може захищати національні інтереси, 
зміцнювати безпеку, досягати процвітання. Концепція стратегічного 
партнерства є невід’ємною частиною зовнішньополітичного курсу В’єтнаму. 
У сучасних міжнародних умовах Соціалістичну Республіку В’єтнам практично 
відносять до розряду впливовим регіональних гравців з незалежною 
зовнішньою політикою та зростаючим впливом в АСЕАН. Вивчення того, 
наскільки в’єтнамський уряд усвідомлює важливість розвитку відносин 
стратегічного формату, є актуальною темою, оскільки В’єтнам відіграє 
важливу роль з’єднувальної ланки між країнами Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону. 

Відразу після розпаду СРСР ханойський уряд зрозумів, що країна 
потребує стабільності, щоб розвивати економіку та підвищувати рівень життя 
народу. В’єтнам розпочав процес «оновлення» та проведення зовнішньої 
політики на кшталт «більше друзів, менше ворогів» (схожа до концепції 
турецького професора, державника і політика А. Давутоглу «Нуль проблем із 
сусідами» у зовнішній політиці Туреччини). Відповідно до цього курсу, 
в’єтнамські комуністи припинили використання традиційного – на основі 
чорно-білої картини світу – простого визначення ворогів і друзів. СРВ 
прагнула співпрацювати з іншими державами на принципах рівності, взаємної 
вигоди та мирного співіснування, незважаючи на різницю соціально-
політичних систем. 

З того часу в’єтнамський уряд став вважати країни Південно-Східної Азії 
своїми партнерами. Завдання розвитку зв’язків із членами АСЕАН стали 
пріоритетними напрямками зовнішньополітичного курсу. Починаючи з VIII 
з’їзду, Компартія як ключова політична сила СРВ закликала сприяти 
подальшому зміцненню співробітництва з країнами-членами АСЕАН, 
постійному покращенню відносин з дружніми державами, уважному 
ставленню до співпраці з розвиненими країнами та політико-економічними 
центрами світу, просування духовної солідарності та всебічного партнерства з 
країнами Азії, Африки та Латинської Америки, що розвиваються, а також 
членами Руху неприєднання. 

Система відносин стратегічного партнерства за формальними ознаками 
має схожість до української мережі відповідного міждержавного 
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співробітництва. Станом на сьогодні В’єтнам має дипломатичні відносини зі 
187 державами, в тому числі відносини всеосяжного стратегічного партнерства 
з трьома – Китай (2008 р.), Росія (2012 р.), Індія (2016 р.), а відносини 
стратегічного партнерства з дванадцятьма – Японія (2006 р.), Південна Корея 
та Іспанія (обидві – 2009 р.), Велика Британія (2010 р.), ФРН (2011 р.), Франція, 
Італія, Таїланд, Індонезія та Малайзія (всі – 2013 р.), Філіппіни та Сінгапур 
(2015 р.). Більшість угод про стратегічне партнерство було укладено 
В’єтнамом упродовж останнього десятиліття. Стратегічні партнери СРВ є 
важливими гравцями у різних регіонах та в глобальній системі міжнародних 
відносин на загал. Поглиблення такого партнерства дає В’єтнаму величезні 
переваги для соціально-економічного розвитку, розширення торгових зв'язків, 
реалізації інвестиційних проектів, забезпечення суспільної стійкості, безпеки 
та національної оборони. Уповні резонно вважати, що побудова відносин 
міждержавного стратегічного партнерства є джерелом й інструментом м’якої 
сили СРВ. 

Отже, під стратегічним партнерством СРВ слід розуміти бажання 
спільно з іншими країнами працювати у різних галузях для досягнення своїх 
стратегічних цілей, що мають життєве значення для існування та розвитку 
нації. Стратегічне партнерство також повинно сприяти розбудові 
міждержавних відносин на принципах рівності та взаємної довіри, спільної 
вигоди та невтручання у внутрішні справи суверенних держав з обов’язковим 
створенням механізму та програми дії для забезпечення безпеки, миру, 
процвітання, а також покращення позицій В’єтнаму і його партнерів на 
міжнародній арені. Водночас такий підхід офіційного Ханою до формату 
міждержавного стратегічного партнерства повинен сприятливо позначитися на 
розвитку такого роду відносин з іншими державними акторами, в тому числі й 
з Україною. 

 
 

РЕЦЕПЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В 
УКРАЇНІ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Поліщук К., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Мендрін О., старший викладач кафедри міжнародних відносин, 

інформації та регіональних студій 
 
Поняття «інформаційна революція» у найбільш поширеному тлумаченні 

(або загальноприйнятому розумінні) відсилає до проблеми взаємодії розвитку 
суспільства та інформаційних технологій, різноманітність використання яких 
лімітоване лише винахідливістю самої людини. “Пошук нової парадигми 
улаштування світу став передумовою виникнення нової фази розвитку 
людства, пов'язаної з появою інформаційного суспільства”.  

На сьогодні, не існує єдиного трактування цього поняття, проте його 
виникнення пов’язують все ж із розвитком технологій. У 1980-ті роки цей 
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термін став популярним серед широкого кола фахівців і політиків на фоні 
значного прогресу у виробництві комп'ютерних засобів, а вже у 1990-х рр. 
трактування цього поняття було найактуальнішим питанням для обговорення 
серед політиків. Більше того, Європейська комісія також підхопила ініціативу 
щодо розуміння і розвитку «інформаційного суспільства». Нею був 
розроблений план дій європейського шляху до «інформаційного суспільства». 
Питання розбудови глобального «інформаційного суспільства» також 
обговорювались на спеціальній конференції міністрів країн «Великої сімки» 
(G7) 1995 року. Саме з цього часу використання терміну «інформаційне 
суспільство» стало досить поширеним. Проте власне апогей популярності 
цього поняття прийшовся на кінець XX століття і початок XXI століття. 

Загалом, такі провідні держави світу як США, Канада, Японія, а також 
країни-учасниці Європейського Союзу вважали своєю стратегічною метою 
побудову інформаційного суспільства. Водночас Україна, а також інші 
держави світу обирають аналогічну стратегію, адже розуміють актуальність і 
важливість розвитку інформаційної сфери як запоруки 
конкурентоспроможності. 

Серйозним першим і правовим кроком у розвитку інформаційного 
суспільства в Україні стала Постанова Верховної Ради України «Про 
Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного 
суспільства».   

Важливо зазначити, що Україна, обравши євроінтеграційний курс, має 
орієнтуватися на стратегію розвитку держав-учасниць Європейського Союзу 
в усіх напрямах життєдіяльності суспільства, зокрема в інформаційній сфері. 
Саме тому реалізація стратегії становлення інформаційного суспільства ЄС 
знаходить своє відображення у відповідних спільних документах Україна – ЄС. 
Так, у липні 1994 року було підписано Протокол про наміри між Державним 
комітетом зв’язку та інформатизації і Генеральним Директоратом ХІІІ. 
Подальшого розвитку положення даного Протоколу отримало у Меморандумі 
про взаєморозуміння між Генеральним Директоратом з питань 
інформаційного суспільства Європейської Комісії і Державним комітетом 
зв’язку та інформатизації України щодо розвитку інформаційного суспільства, 
який було підписано 14 вересня 2000 року. Згідно Меморандуму, Євросоюз та 
Україна погодилися співпрацювати з метою розвитку інформаційного 
суспільства в Україні. Також, як зазначає Є.А.Макаренко, “реалізація 
національних програм інформаційного суспільства залежить від 
усвідомленого політичного і суспільного вибору акторів міжнародних 
відносин, наявності відповідної інфраструктури, а головне — психологічної 
готовності суспільства до змін”. 

Актуальним аспектом розвитку інформаційного суспільства в Україні 
стає розбудова електронної держави. Саме така теза була оголошена на 
виборах Президента України Володимира Зеленського, «з метою виявлення та 
впровадження раціональних засобів і шляхів досягнення мети інноваційного 
розвитку в країні в умовах розширення і використання інформаційно-
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комунікаційних технологій у всіх сферах — від медицини до військової 
сфери». До того ж на сьогодні, один із найважливіших пріоритетів 
Міністерства цифрової трансформації України є цифровізація регіонів та 
удосконалення інформаційного суспільства. 

 Розвиток України як цифрової держави не припиняється, навіть попри 
російську агресію. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - Міністр цифрової 
трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю під час оголошення 
списку Tech 28 видання Politico.  

Нині розвитку інформаційного суспільства України сприяють:  
 введення електронних паспортів («е-паспорт» та «е-

паспорт для виїзду за кордон»;  
 цифровізація (2030Е); 
 програма e-Ukraine та приєднання до програми 

«Цифрова Європа»; 
 застосунки «Дія»; «Дія.City»; 

- дистанційне навчання; онлайн-робота; електронна комерція; 
електронні звернення та петиції, електронні довірчі послуги, 
електронне урядування, електронне правосуддя, електронне 
голосування, інформаційна безпека;  

-    затвердження Президентом України Володимиром 
Зеленським рішенню Ради національної безпеки та оборони від 15 
жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки» для 
України.  

Власне стратегію планується реалізувати до 2025 року. Всього в її 
рамках визначено ряд стратегічних цілей, яких передбачається досягти до 
кінця зазначеного терміну. Зокрема: 

- успішна інформаційна реінтеграція громадян України, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до 
них територіях України, Всеукраїнського інформаційного простору 
(стратегічна мета 5); 

- забезпечення розвитку інформаційного суспільства та 
підвищення рівня культури діалогу (стратегічна мета 6). 

Без сумніву, окрім досягнень на порядку денному є ряд важливих 
проблем, які зокрема необхідні для побудови глобального інформаційного 
суспільства, а саме: удосконалити законодавчу базу, подолати цифровий 
розрив (інформаційно-технологічний дисбаланс та інформаційну ізоляцію 
окремих регіонів) та забезпечити громадян швидкісним Інтернетом. «Я 
справді мрію про нашу країну у смартфоні і щоб ми були першими у світі, 
оминувши нинішній етап, який нам важко наздогнати», – сказав Володимир 
Зеленський, виступаючи на іForum – 2019 у Києві.  

Отже, Україна активно докладає зусиль на шляху до розвитку цифрової 
держави, адже це величезний крок у майбутнє. Найбільше це актуалізується 
чинниками необхідності подальшої євроінтеграції та подолання наслідків 
військової агресії, власне, війни проти України. 
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інформації та регіональних студій, д-р. іст. наук, професор 
 

У зовнішньополітичній діяльності все більшого значення набуває 
публічна дипломатія, в якій беруть активну участь не тільки професійні 
дипломати, а й представники громадських організацій, науки та освіти, 
культури та засобів масової інформації. В останні роки став розвиватися і 
новий напрям дипломатії – кулінарна або «gastrodiplomacy», яка стала 
інструментом міжкультурних відносин, спираючись на ресурси національних 
кухонь. Вона використовується за обіднім столом з метою впливу на думки та 
настрої політиків і світових лідерів, а також пересічних громадян при 
формуванні позитивного іміджу держави у світі, оскільки через просування 
національної кухні, стимулювання зовнішньої торгівлі та туризму можна 
досягти покращення інвестиційного клімату, залучення більшої кількості 
інвесторів, підвищення економічної конкурентоспроможності. 

Незважаючи на те, що їжа у всі часи була важливою для людей, початок 
ХХІ століття приніс серйозні новації в розумінні її ролі в глобалізованому 
світі. Американський фахівець у сфері міжнародних відносин Самуель Чаппл-
Сокол одним із перших дав визначення кулінарної дипломатії, «як можливості 
використання харчових продуктів і страв в якості інструменту для створення 
міжкультурного порозуміння в надії на поліпшення взаємодії та співпраці». 
Він також виділив два види кулінарної дипломатії – приватну та громадську. 
Якщо перша використовується за зачиненими дверима серед обмеженого кола 
державних осіб і дипломатів, то інша використовується як інструмент 
публічної дипломатії. Колишній ізраїльський дипломат Пауль Роковер 
розділяє кулінарну та «gastrodiplomacy», вважаючи, що остання «поєднує 
форми культурної та кулінарної дипломатії з державним брендингом і є актом 
завоювання умів і сердець через шлунок, використовуючи кулінарні шедеври 
країни та національну впізнаваність бренду». На його думку, кулінарна 
дипломатія використовується лише як інструмент дипломатичного протоколу. 

Отже, кулінарну дипломатію можна охарактеризувати як 
цілеспрямоване використання продуктів харчування та національної кухні в 
формальних дипломатичних процедурах у якості інструменту посилення 
офіційної дипломатії під час здійснення дипломатичних функцій, зокрема, 
вiзитів глав держав, послів та інших високопоставлених осіб. Крім того, на 
нашу думку, кулінарна дипломатія в епоху глобалізації входить у сферу 
державно-суспільної комунікації та прагне збільшити зв’язки між державами 
шляхом привабливості місцевих продуктів і кулінарного мистецтва, сприяє 
підвищенню обізнаності та розуміння національної кулінарної культури 
якомога більшою кількістю людей у світі. Утім, кулінарну дипломатію не слід 
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плутати з рекламними кампаніями по просуванню різних національних 
харчових продуктів, оскільки для неї характерний цілісніший підхід до 
підвищення обізнаності міжнародної громадськості з харчовими брендами 
національних країн шляхом заохочення до вивчення кулінарної та культурної 
спадщини. 

Історично їжа створювала емоційний трансцендентний зв’язок між 
людьми всупереч мовним бар’єрам. «Переламати хліб» – ця фраза прозвучала 
ще у Біблії та передбачає зближення людей і націй. Неодноразово доведено як 
їжа сприяла виникненню прийнятних моментів для виголошення тих чи інших 
слів, допомагала «переварити угоди», що укладалися між племенами, кланами 
чи державними утвореннями. Для прикладу, після поразки Франції при 
Ватерлоо, саме Марі-Антуан Карем на Віденському конгресі полегшив 
французам гіркоту невдач гастрономічним мистецтвом. Історія свідчить, що 
французька та російська аристократія роками обмінювалися ікрою та 
шампанським, таким чином демонструючи взаємну прихильність. Недавня 
історія свідчить про непросте відношення до їжі відомих керівників держав 
світу. Так, Адольф Гітлер панічно боявся піти із життя через отруєну їжу, тому 
в штаті його обслуги працювало 15 дегустаторів, він не вживав м’яса та риби. 
З пригощанням також пов’язують історію отруєння колишнього українського 
президента Віктора Ющенко, яка спричинила великий резонанс у країні, але 
так до кінця не була з’ясована. 

Як відносно нова форма політичних відносин, кулінарна дипломатія все 
активніше використовується в інформаційно-пропагандистській цілях з метою 
підвищення іміджу держави у світі. Класичними прикладами такої дипломатії 
стали державні програми в цій сфері Республіки Кореї, Японії, Тайваню, які 
вміло просувають свою націю як торгову марку. Для цього розробляються 
спеціальні стратегії, створюються установи та виділяються кошти. 
Завдячуючи такій політиці, громадяни інших держав пізнають вищезгадані 
країни. 

Сучасна дипломатична практика багата прикладами, коли лідери 
окремих держав відмовлялися «розділити хліб» з іншими через політико-
економічні, геополітичні, цивілізаційні конфлікти, агресію. Прем’єр-міністр 
Канади С. Харпер та президент США Б. Обама відмовилися зустрічатися з 
російським лідером В. Путіним на урочистостях в Нормандії через його 
неоімперські амбіції. До речі, великодержавницька політика Росії 
прослідковується навіть у звичайних кулінарних шоу. Можна згадати випадок, 
що стався під час телепередачі, коли в ефірі російський ведучий Іван Ургант 
сказав: «Я порубав зелень, як червоний комісар жителів українського села». 
Тоді українські глядачі були шоковані сказаним. 

Підсумовуючи, можна сказати, що кулінарна дипломатія стала 
важливим інструментом зовнішньої політики, а світова та національні кухні – 
ключами до взаєморозуміння та співпраці між народами. В період глобалізації 
вона посилює багатосторонні зв’язки між державами, приваблюючи 
дипломатичних представників місцевим харчуванням та кулінарним 
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мистецтвом з метою передачі невербальних повідомлень, консенсусного 
вирішення проблемних питань. 

 
 

УКРАЇНА ЯК ВЕЛИКИЙ ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ГРАВЕЦЬ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТУ 

 
Ситнікова В., студентка, голова Наукового товариства ФМВ НАУ 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Поведа О., доцент кафедри міжнародних відносин, інформації 

та регіональних студій, канд. політ. наук 
 
У цей складний час Україна, виборюючи свою незалежність з 1991 року, 

набуває великих змін та значущих трансформацій. Поява сучасної держави 
України на світовій мапі внесла багато глобальних змін, які стали початком 
великих перетворень, що несли мирний характер. Під час здобуття Україною 
незалежності суттєво змінилась геополітична ситуація на європейському 
континенті та у світі в цілому. Великими світовими трансформаціями були такі 
події як об’єднання Німеччини, розпад Організації Варшавського договору та 
Радянського Союзу. На Європейському континенті подолано розкол. У 
геополітичному просторі сьогодні Україна постає як великий гравець та 
трансформатор не лише своєї держави, а і всього світу. Актуальність обраної 
теми сьогодні, у 2022 році, як ніколи набула особливого значення. Проте на 
сьогодні це питання не досить глибоко досліджено і саме тому в ході своєї 
праці я надаю велику кількість фактів, що вкотре це питання зміцнюють. 
Підґрунтям обрання дослідження цього питання слугували саме події 2022 
року. 

Науковці, які почали досліджувати це питання, привернули до себе увагу 
саме актуальністю проблеми в контексті висвітлення держави України як 
одного з світових лідерів, який вже понад 30 років виборює своє право на 
вільне існування. Таким чином це питання досліджували такі вчені як: Дмитро 
Базив у праці «Геополітична стратегія України», Бірюкова Олена у праці 
«Геополітичний вимір етнонаціональних процесів в Україні», Василенко 
Світлана у праці «Геополітичні виміри України в загальноєвропейському 
політичному процесі», Врублевський Віталій та Валерій Хорошковський у 
праці «Український шлях. Начерки: геополітичне становище України та її 
національні інтереси», Анатолій Гальчинський «Україна – на перехресті 
геополітичних інтересів», Б. Гуменюк «Геополітичне майбутнє України», Н. 
Стрежелецька у своїй праці «20 років незалежності України: підсумки і 
перспективи». 

Якщо проаналізувати дії Російської Федерації проти України, то можна 
легко знайти їм пояснення. Україна опинилась на стику значних 
геополітичних подій. За рахунок наростаючої геополітичної конкуренції між 
США, Європейським союзом та Китаєм, у якій РФ, шляхом проявлення 
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збройної агресії, намагається залишитись на мапі геополітичних протистоянь, 
як один з ключових гравців. 

Україна починає відіграти важливу роль у безпеці Європейського 
регіону. Перебуваючи на передових позиціях, Україна сьогодні є ключем до 
політичної ваги РФ у Європі в цілому. Враховуючи, що близько півстоліття 
тому Україна була нарізним каменем Радянського Союзу, як його частина, це 
був другий за чисельністю населення регіон Радянського Союзу та другий за 
потужністю регіон після Російської СФСР. У своїй військовій якості 
Українська РСР також мала велике значення для Радянського Союзу. УРСР 
мала частину ядерних арсеналів, а також виступала як основна морська база, 
що забезпечувала контроль на Чорному та Азовському морях за рахунок 
Чорноморського флоту. 

Історичні події, пов’язані з розпадом Радянського Союзу, змінили карту 
Євразії та геополітику світу в цілому. Україна була настільки важливою для 
Радянського Союзу, що її рішення розірвати відносини з цією країною було 
сильним ударом по радянському домінуванню. Це називається «цивілізоване 
розлучення». Додатковими причинами до послаблення ваги РФ на теренах 
Європи, слугувало закріплення твердого курсу України в сторону Західного 
блоку, посилення боротьби із п’ятою колоною РФ в середині нашої держави 
протягом останніх років, що позбавляло їх впливу на Україну. За словами 
діючого президента РФ Путіна, розпад Радянського Союзу виявився 
«найбільшою геополітичною катастрофою двадцятого століття».  

Хоч реальні причини Росії вторгнутися в Україну не до кінця зрозумілі 
цивілізованому світу, Путін публічно заявляє, що йдеться про запобігання 
розширенню НАТО поблизу кордонів Росії. 

Враховуючи вище перераховані факти, складається враження, що 
реальними причинами для повномасштабного вторгнення Росії в Україну є 
досягнення наступного:  

1. Шляхом окупації України, РФ хоче повернути собі у власність 
стратегічні підприємства, які необхідні для подальшого технологічно-
промислового розвитку РФ. Наприклад, АТ «Мотор Січ», яке було 
основним науково-дослідницьким центром, виробником та 
постачальником авіаційних двигунів та інших критично важливих 
деталей для більшості гвинтокрилів РФ, що на фоні існуючих санкцій з 
2014 року поступово ускладнювали стан справ у російській авіаційній 
галузі. 

2. Доступ до великої кількості земель придатних для землеробства, що у 
свою чергу забезпечить легкий доступ до дешевого продовольства, 
оскільки приблизно 70% території РФ є важко доступними та 
непридатними для сільського господарства. 

3.  Враховуючи фактично політичну окупацію Республіки Білорусь та у 
випадку окупації України, РФ повернула б політичну вагу у східній 
Європі та колишні можливості агресивного впливу на Європейський 
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Союз. Також, могла б продовжити поширювати агресію в сторону країн 
Балтії.  

4. Отримала б доступ до великого нелегального мобілізаційного 
потенціалу на окупованих територіях та створила би буферну зону між 
ЄС та РФ, не наражаючи на пряму небезпеку свої території та громадян, 
що могло би забезпечити внутрішню стабільну політичну ситуацію. 
Підсумовуючи все вище згадане можна сказати, що повномасштабне 

вторгнення РФ в Україну – це ескалація старого конфлікту, що розпочався ще 
у 2014 році та ціллю якого є повернення Росії статусу «Великої» держави 
принаймні у Євразійському регіоні. Головна мета – відновлення впливу на 
світовій арені та вирішення накопичених проблем РФ у зв’язку з відвертою 
поразкою у розрізі економіки, науки, культури шляхом застосування збройної 
сили.  

Сьогодні Україна остаточно вийшла із «сірої» зони та відіграє важливу 
роль у формуванні безпеки Європи. В майбутньому Україні відведена роль 
форпосту цивілізованого світу у захисті демократичних цінностей. Основними 
завданнями для України сьогодні постали:  

1. Продовження курсу на розвиток економічних, наукових та культурних 
цінностей, в тому числі політичні завдання у вигляді інтеграції до ЄС; 

2. Економічна та наукова інтеграція із країнами ЄС з метою збільшення 
політичної ваги; 

3. Закріплення в позиції повноцінного гравця у геополітичному просторі, 
в тому числі у міжнародній організації ООН у статусі як однієї з держав-
засновниць та постійного члена Ради Безпеки ООН, позбавивши РФ 
однойменного статусу правонаступниці Радянського союзу； 

4. Посилення обороноздатності шляхом отримання статусу повноправного 
члена НАТО або створення альтернативних оборонних блоків; 

5. Розвиток національної ідентичності та розірвання ототожнення 
українців та України як штучного утворення та частини РФ. 

 
 

РОЗВИТОК АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ ТА 
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Актуальність: Розуміння актуальності азіатського регіону, як 

потенційно більш амбітного у плані розвитку, світу прийшло не так давно. 
Глобальний розвиток країн Азіатсько-тихоокеанського регіону припадає на 
90-ті роки минулого століття. На даний момент велика кількість країн регіону 
включена до топових світових рейтингів. Прикладом таких країн можуть бути: 
Індія, Китай, Японія, Сінгапур, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, 
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Тайвань, Малайзія. Якщо говорити більш докладно, то можна навести в 
приклад рейтинг найбільш конкурентоспроможних країн за п'ять років 
входять такі країни, як: Сінгапур (1 - 3 місце), Японія (5 - 9 місце), Південна 
Корея (13 - 26 місце), Австралія ( 14 – 22), Нова Зеландія (13 – 19 місце), 
Малайзія (18 – 27 місце) та Китай (27-28 місце). Так само Азіатсько-
тихоокеанський регіон має свого представника в G7, яким є Японія, так само 
країни вищезазначеного регіону входять до G20, ними є Австралія, КНР, Індія, 
Індонезія, Японія, Південна Корея, росія.  
 Про розвиток Азії писали такі дослідники, як: Д. Стадвелл, С. Корсунський, 
Л. Черняга, В. Овчинніков, Д. Даймонд. Україна теж віднедавна відновила 
глобальну роботу з побудови відносин із країнами Азії, зокрема великі 
зрушення спостерігаються у взаєминах з Японією, відносини з якою були 
фактично заморожені з 2014 року. Включаючи все сказане вище, настає 
необхідність цього дослідження. 

Регіон є ключовим двигуном світової економіки. Її 21 економіка має 
сукупний ВВП 39 трильйонів доларів США – 56 відсотків світового 
економічного виробництва. На даний момент Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон є, фактично, місцем значних економічних інтересів України. За 
результатами аналізу торговельних партнерів України, у десятку ввійшли 
Китай (15.7 млрд, 13.1%) та Індія (2,8 млрд, 2.3%). Станом на зараз 
імпортерами українського зерна є майже весь світ, але у десятку країн входять 
такі країни Азії, як: Китай, Індонезія, Південна Корея та Бангладеш. 
Починаючи з 2018 року Китай збільшив імпорт зерна втричі, а Індонезія, 
посунувши Єгипет вийшла на третю позицію.  
 Попри це зовнішньополітичні відносини між Україною та країнами Азії 
майже не розвиваються. Тільки за останні роки спостерігалися якісь зрушення. 
Це, в основному, пов'язано з політичним режимом країн та їхньою позицією з 
деяких питань, які безпосередньо стосуються України. Так Китай одночасно і 
не підтримує і не засуджує незаконну аннексию Криму Російською 
Федерацією. Що ж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 
лютого 2022 року, то низка країн Азії, таких як Японія, Південна Корея тощо. 
висловили засудження та виявляють всіляку підтримку, водночас Індія та 
Китай стали на позицію нейтралітету та вичікування. 

Азіатський регіон в цілому прогресує до стабілізації, незважаючи на такі 
негативні фактори, як протистояння між Південною та Північною Кореями на 
Корейському півострові та триваючі регіональні конфлікти в Індокитаї. 

Республіка Корея провела прямі президентські вибори в грудні 1987 
року вперше за 16 років і здійснила мирну зміну режиму. Китай позитивно 
просуває політику відкритості зовнішньому світу та приділяє першочергову 
увагу економічному будівництву. Швидкий економічний прогрес так званих 
Азіатських нових індустріалізованих економік (NIE) сприяв активізації не 
лише регіональної економіки Східної Азії, а й глобальної економіки. Країни 
АСЕАН, активізувавши внутрішньорегіональне співробітництво, зберігають 
політичну стабільність у цілому та продовжують стабільний економічний 



58 
 

розвиток. Країни Південної Азії набирають обертів до взаємного 
співробітництва на чолі з Асоціацією регіонального співробітництва 
Південної Азії (SAARC). 

Економічне розширення та зростання населення в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні за останні 40 років були підкріплені багатим 
природним середовищем регіону. Сучасні тенденції в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні, ймовірно, продовжаться або розвиватимуться ще 
швидше в наступні 20 років, ніж в інших регіонах світу. Азіатсько-
Тихоокеанський регіон може стати найдинамічнішим регіоном і центром 
зростання світу до 2025 року. 
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Велика Британія у світовій історії завжди відігравала важливу роль, 

виступаючи одним із головних гравців на арені міжнародних відносин. У 
сучасному світі вона не втратила своєї значущості, її зовнішня політика є 
невід’ємною складовою політичної картини світу. 

В умовах сучасного світу Велика Британія використовує свій 
глобальний дипломатичний вплив, що формувався протягом століть, задля 
лобіювання власних інтересів у міжнародному середовищі. Вона проводить 
активну зовнішню політику шляхом співпраці з іншими країнами та зміцнення 
міжнародної системи. 

Історично все склалося таким чином, що Англія має вигідне географічне 
розташування та тримає першість щодо політичного становища, яке не має 
собі рівних серед інших націй. Вірна своїм пріоритетам, вона витримала всі 
випробування та досягла успіху. Оточена з усіх боків морями, вона завжди 
мала вибір у визначенні вектору розвитку своєї зовнішньої політики. 

Як інструмент зовнішньої політики Велика Британія застосовує 
концепцію м’якої сили. Вона складається з трьох широких категорій: культура, 
політичні цінності та політика. Важливо зазначити, що в той час, коли 
політичні цінності та політика можуть змінюватися, трансформуючись в 
залежності від вимог сучасного світу, Велика Британія процвітає, коли справа 
стосується культури. Одним із беззаперечних аргументів щодо доведення цієї 
думки є англійська мова, яка є першою у світі за кількістю її носіїв. 

Велика Британія прагне сформувати особливу британську зовнішню 
політику, зорієнтовану на національні інтереси, шляхом зміцнення 
міжнародного впливу. Подібні цілі досягаються за рахунок ефективної 
політики Британії та ЄС у пріоритетних областях, конструктивної взаємодії у 
захисті національного суверенітету. 
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Велика Британія працює над зміцненням Співдружності націй як центру 
просування демократичних цінностей, прав людини, запобігання конфліктів. 
Також прагне створити більш ефективні та модернізовані міжнародні 
інститути, ніж, зокрема, Європейський Союз, Організація Об’єднаних Націй, 
Організація по безпеці та співробітництву у Європі.  

Велика Британія тримає курс на зміцнення відносин з Україною. 
Активна всебічна допомога у війни з Росією є вигідною для Великої Британії. 
Важливо зазначити, що Британія це робить ,у першу чергу, для забезпечення 
безпеки Європи, але також має на меті налагодження нових зв’язків зі старими 
європейськими партнерами після Брексіту. Факт усебічної підтримки України 
Великою Британією дав останній можливість підтвердити свій важливий 
статус на міжнародній арені, вважати себе одним із керівників міжнародного 
порядку та великих гравців, які несуть відповідальність за систему. 

Уряд Британії анонсував збільшення оборонного бюджету протягом 
наступних чотирьох років. Також у питанні безпеки Британія зробила новий 
неочікуваний виток, налаштувавши партнерські стосунки у новій оборонній 
співпраці з США та Австралією, тепер відомою як AUKUS. Загалом зовнішня 
політика Великої Британії спрямована на продовження міцних, дружніх 
відносин із США, які, у свою чергу, є взаємовигідними. 

В економічному питанні Велика Британія сприяє розвитку та зміцненню 
вільної і справедливої торгівлі. Британці завжди були нацією, торгівля якої 
процвітала. Проте задля підтримання цього статусу необхідно працювати у 
рамках системної свободи та справедливої торгівлі, що складається з цілої 
павутини торгівельних домовленостей, а також сильної багатосторонньої 
системи, що спирається на реформовану Світову торгівельну організацію. До 
того ж, діяльність Великої Британії спрямована на відновлення британської 
величі у сфері морської торгівлі. 

Англія прагне до різкого скорочення іноземної допомоги, незважаючи 
на те, що це удар по британській громадськості, яка знаходиться під впливом 
важкого фінансового становища у країні. Таким чином Британія прагне 
позбутися залежності у політичній та економічній сферах. Уряду необхідно 
буде впроваджувати такі заходи, як контроль інвестицій, антикорупційні 
програми, операції з боротьби із дезінформацією і регуляція соціальних мереж. 
Особливу увагу слід надавати іноземним зусиллям, спрямованим на розвиток 
розбіжностей, що існують всередині Великої Британії. 

Вибір міжнародних партнерів для співпраці серед величезної кількості 
країн, при цьому уникаючи виникнення залежності від будь-кого з них. Перед 
Великою Британією стоїть задача уникнути необхідності вибору між 
Америкою та Європою. Таким чином утримання балансу між США та ЄС 
посідає центральне місце у зовнішньополітичній стратегії Британії. Велика 
Британія активно використовує всі наявні ресурси, зокрема розвідку, для 
досягнення зовнішньополітичних цілей. Також займається зміцненням 
науково-технічної співпраці з міжнародними партнерами, зокрема США та ЄС, 
що є важливим для майбутнього успіху країни. Брексіт та як наслідок 
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політичні розбіжності з ЄС ставили під загрозу цю співпрацю. Особливу увагу 
Британія планує приділити оборонним технологіям, які у світлі останніх подій 
стали гострою необхідністю. 

Однією з найбільших зовнішньополітичних проблем для Британії і світу 
загалом є підйом Китаю, зокрема питання щодо реагування на даний процес. 
Для Британії цей виклик пов’язаний, у першу чергу, з протистоянням 
економічному та технологічному пануванню та глобальному відступу 
демократії. Китай використовує різноманітні невійськові засоби для 
поширення свого впливу, а саме інвестиційну дипломатію, стратегічну 
промислову політику у ключових технологічних областях, співробітництво з 
іншими авторитарними державами в області спостереження та розвідки, а 
також розвиток економічної залежності заради геополітичної переваги. 

Отже, підводячи підсумок, слід зазначити, що Велика Британія 
найближчими роками планує проводити активну зовнішню політику, що 
матиме багатовекторне спрямування, зокрема у напрямках співпраці з іншими 
країнами, посилення економічної, політичної, оборонної та інших сфер, 
боротьби з новими геополітичними гравцями, реформації та модернізації 
міжнародних інститутів. 
 
 

ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У 
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Актуальність. Публічна дипломатія» є надзвичайно важливим 

елементом ведення зовнішньої політики. Особливо гостро постала 
необхідність її повсюдного використання після початку російської загрози у 
2014 році, і досягла свого піку нині під час повномасштабної війни. Завдяки 
вдалому її використанню Україна може впливати на сприйняття політики 
держави громадянами інших країн. Більше того, цільовою аудиторією 
публічної дипломатії є широка аудиторія, а не тільки уряд, та спеціалізовані 
установи. 

Мета – дослідити роль публічної дипломатії, формування механізму 
задоволення зовнішньополітичних інтересів держави, а також пошук 
можливих шляхів конвертування міжнародного інтересу в позитивний імідж 
країни на міжнародній арені та формування політичного впливу на інші 
держави. 

За останні кілька десятиліть міжнародному іміджу приділяється 
неабияка увага через зростаючий зовнішньополітичний вплив. Головними 
чинниками цього стали, по-перше, глобалізація, збільшення рівня мобільності 
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населення, зміщення міжнародних туристичних центрів. Такі зрушення дали 
поштовх до вільного переміщення капіталу по всьому світу, роблячи його з 
кожним днем все більш взаємозалежним. Ці потоки призвели до необхідності 
координування та прийняття необхідних державних рішень. 

Однією з важливих складових переміщення капіталу справедливим буде 
виділити туризм. Оскільки, відповідно до даних, наданих Всесвітньою 
туристичною організацією відзначимо важливість туристичної складової для 
економічної та політичної сфери. За останні 70 років кількість в’їзних туристів 
зросла в 50 разів з 25 мільйонів у 1950 році до 1,2 мільярдів у 2021, а прибуток 
отриманий минулоріч складає $1,3 трлн. 

Другий важливий чинник – формування нової постбіполярної системи 
міжнародних відносин, зокрема збільшення ролі недержавних утворень, що 
серйозно впливають на міжнародне середовище, завдяки новітнім 
інформаційним технологіям. Всі ці процеси сприяли виникненню нової 
концепції, яку невдовзі почнуть використовувати країни задля того, щоб 
заручитися підтримкою населення. Це була концепція нової публічної 
дипломатії. Її унікальність проявлялась у тому, що вона не була державо-
орієнтованою, а навпаки складалась із безлічі суб’єктів міжнародних відносин, 
що взаємодіяли між собою. Нова публічна дипломатія – доволі широке 
поняття, до неї входить багато складових, це й кіно, й телебачення, і музика, і 
театр, все, через що можливо впливати на масову свідомість, зокрема також 
туризм. 

Від тоді публічна дипломатія або так звана «Soft power» стала 
«мейнстрімом», глобальним трендом, яким користувалися високорозвинені 
країни для просування свого бренду в світі та утвердження лідерства. Адже 
нині саме культурні фактори визначають провідні держави. Завдяки 
міжнародним переміщенням з’явилася можливість не тільки отримувати 
значні надходження до бюджету, але також – представляти власну культуру, 
державні здобутки, підвищувати довіру до держави та її репутацію.  

Привабливість держави залежить від багатьох чинників, якість сервісу, 
розвиток інфраструктури, достатня кількість туристичних локацій, але один із 
найважливіших компонентів – рівень безпеки в регіоні. Більше того, 
неправильне позиціонування часто призводить до того, що, навіть, по 
закінченню військових конфліктів на території, країни ще довго не можуть 
повернути довіру до своєї держави як безпечної дестинації. 

Рівень міжнародної залученості в Україні вправ вдвічі після 2014 року, 
після початку військового конфлікту на Донбасі та анексії Криму. Через 
загрозу безпеці свої поїздки до України відмінили більше 10 мільйонів 
іноземців. Всесвітня організація туризму оцінила втрати майже в 3 мільярди 
доларів. Якщо ще в 2012 році Україна отримувала від туризму 4,8 мільярдів 
доларів доходу, то вже за два роки ця цифра знизилась до 1,6 мільярдів доларів.  

Попри це, весь час після 2014 року в Україні продовжували проходити 
потужні іміджеві заходи, завдяки цьому вже у 2016 році на Економічному 
форумі у Давосі оголосили нові рейтинги:  
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79-е місце по авіа-інфраструктурі, 81-е місце по портовій та наземній 
інфраструктурі, 45-те місце за цінами, 78-е місце по рейтингу міжнародної 
відкритості, 71-е місце по туристичному сервісу, а вже у 2018 Посилаючись на 
Expat Insider  Україна посіла: перше місце по доступності проживання; друге 
місце по рівню задоволеності в'їзних туристів; 45% респондентів відмітили, 
що вартість життя в країні - доступна. 

2020 рік через пандемію Covid-19 докорінно змінив сучасні тенденції на 
міжнародній арені. Відповідно до світових трендів, протягом 2020-2021 років 
галузь розвивалась завдяки внутрішнім переміщенням. 

У 2021 році український кордон перетнули 4,2 мільйона іноземців. Це на 
26,3% більше, ніж під час пандемії 2020 року. Проте в до пандемічний період 
Україна прийняла 12-14 мільйонів іноземців. Відбулось відкриття нових 
туристичних ринків, зокрема країни Арабської затоки. У 2021 році в Україну 
приїхало понад 56 тисяч саудівців. Наша країна стала найпопулярнішим 
туристичним ринком для туристів з країн Арабської затоки, а їхні витрати 
становили близько 2000 доларів на туриста. 

2022 рік став черговим випробуванням. У Києві, на Сході і Півдні 
України туристична галузь повністю зупинилася. Поки що оцінити втрати все 
ще складно і вони будуть залежати від кількості зруйнованих культурно-
історичних пам’яток, туристичних дестинацій та терміну ведення бойових дій, 
розміру окупованих та замінованих територій. 

За перший місяць війни український бізнес втратив понад два роки 
пандемії. За даними Euromonitor International, глобальний в’їзний туризм 
втратив 6,9 млрд доларів у 2022 році через війну в Україні. Готельні експерти 
в Туреччині та Єгипті відзначають зниження обсягів туристів з 60% до 70% на 
сезон 2022 року і зазначають, що наслідки будуть відчуватися щонайменше 
через три-чотири роки. Масштаби збитків та довгострокові наслідки важко 
оцінити, оскільки бойові дії по всій країні тривають досі. 

Говорячи про інструменти публічної дипломатії, можна констатувати 
активний інтерес до розвитку такого виду дипломатії, як туристичної. Це 
інструмент, за допомогою якого держава може розповісти світові про себе. 
Причина інтересу очевидна розвиток глобального туристичного ринку та 
активне формування ринку туристичних територій. Це засіб у здійсненні 
зовнішньої політики щодо координування та надання послуг у галузі туризму, 
в інформаційно-рекламному забезпеченні, відповідності готельно-
ресторанного сервісу міжнародним стандартам. 

Загальна історія та міжнародні відносини у національній економіці 
різного рівня постійно зростає. У цьому слід не забувати про вплив ділового 
туризму на імідж країни, саме він забезпечує залучення інвесторів на 
територію країни. Не брати участь у конкуренції за залучення туристів – це 
означає втратити можливості щодо залучення потенційних інвесторів.  

Туристична дипломатія, будучи власне економічною, нині дедалі більше 
здійснюється методами громадської дипломатії. Слід зазначити, що одним із 
сучасних методів як конкуренції, так і реалізації концепції «м'якої сили» є 



63 
 

розвиток бренду. Бренди території стають невід'ємними символами 
туристичної індустрії. Вони емоційно приваблюють туристів. Як показує 
практика розвитку туризму, рекламні кампанії найчастіше впливають на 
повний ребрендинг дестинацій, які приваблюють мільйони туристів та 
інвесторів. Останні роки вже більше міст та країн загалом інвестують 
величезні суми в просування свого іміджу. Бюджет Сінгапуру на розвиток 
туризму складає 60 млн дол., для Малайзії ця позначка сладає – 150 млн дол., 
Лондон щорічно вкладає близько 40 млн дол.  на фінансування агентства 
міського маркетингу, яке займається залученням до міста туристів, збільшення 
вкладень та інвестицій допомогло залучити до міста до 50 млн туристів у 2019 
році. Брендинг туристичних територій будучи інструментом «м'якої сили», 
підвищує ефективність туристичної дипломатії зокрема, а публічної 
дипломатії загалом. Це в тому, що бренд території подає «сигнал» про 
відкритість суспільства для бізнесу  

Результати проведеного дослідження дозволяють переконатися, що 
публічна дипломатія є дієвим інструментом підняття іміджу країни. В історії 
вже є прецеденти післявоєнного відновлення шляхом залучення міжнародного 
туризму, що може стати для України одним із шляхів отримання додаткових 
інвестицій, прибутку до бюджету, а також можливості розповсюдження 
власної культури, завоюванні уваги міжнародного співтовариства, 
застосовуючи «м’який вплив» зайняти чільне місце серед високорозвинених 
країн.  

 
 
ЗМІНА РОЛІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 
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 Уявлення світової громадськості про відносну стабільність, спричинену 

поліпшенням відносин СРСР та США, що відбулось на початку 80-х років 
минулого століття, зруйнувалися вщент 1991 року. Сценарій розпаду СРСР 
здавася малоймовірним, але реалії засвідчили протилежне. Розпад СРСР – 
визначальна подія, що змінила хід історії людства, оскільки відтоді лише одна 
країна залишилась, і наразі залишається, геополітичним полюсом сили – США. 

Відтак на уламках колись потужної радянської імперії постали нові 
учасники міжнародних відносин, яким прийшлось торувати непростий шлях 
до самоствердження і пошуку свого місця на міжнародній. Свої перші кроки 
на міжнародній арені, не маючи традицій державності, почав реалізовувати як 
і решта держав пострадянського простору – Казахстан – найбільша за 
територією країна Центральної Азії 
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Казахстан, позбавлений історичного досвіду самостійної зовнішньої 
політики постав перед низкою нових викликів: утворення суверенної держави, 
трансформація її інституцій та самостійне функціонування. 

Варто зазначити, що керівництво країни мало опозиційну думку 
стосовно розпаду СРСР, оскільки вважало цей союз сприятливим для 
подальшого розвитку торговельних відносин з країнам-союзницями та 
гарантом безпеки. Казахстан, як і Україна, мав зобов’язання віддати увесь свій 
ядерний потенціал державі сильнішій, ядру колишнього полюсу сили із 
тоталітарним режимом правлінння, що, безперечно, зчинило негативний 
вплив на подальший розвиток подій. 

На формування зовнішньої політики Казахстану значний вплив має його 
геополітичне розташування. На півночі Казахстан межує з Росією, на сході з 
Китаєм, тобто з країнами, які є геополітичними полюсами регіону та світу, що 
значно ускладнює вибір вектору політики керівництвом Казахстану. 
Розуміючи, що країна є віссю на геополітичній мапі, такі країни, як Китай та 
Туреччина постійно надають суттєву допомогу та гарантії безпеки країні. 
Причиною цьому є те, що Казахстан є стримувачем сили можливої інтервенції 
колишньою імперською державою – Росією у регіоні Центральної Азії, що, 
звичайно, не можна допустити у жодному разі. 

Події в Україні, безперечно, вплинули на функціонування міжнародної 
системи в цілому. Тобто, регіон Центральної Азії також зазнав змін, серед яких 
можна зазначити наступне: зміна вектору політики Токаєвим внаслідок 
проведення Росією кривавої інтервенції та розуміння того, що такий 
нераціональний вчинок- намір повернення колишнього СРСР; обмеження 
доступу Росії до транзитного шляхопроводу, що проходить від Китаю до ЄС; 
відкрита опозиція інтересам Росії та, безпосередньо, висловленням путіна; 
опосередкована допомога Україні через Великобританію. 

Сьогодні регіону Центральній Азії наразі притаманний процес 
біфуркації системи: пострадянські країни виходять на новий рівень, зокрема, 
Казахстан входить у топ 50 інвестиційно привабливих держав; проводить 
політику примирення народів та усунення можливості внутрішніх конфліктів, 
оскільки розуміє, що ескалація конфліктів – лише активний процес вирішення 
та доведення до кінця питань, які підіймалися неодноразово та не були 
вирішеними; маніпуляції та залякування силою. 

Загалом Казахстан акумулює силу задля виходу на новий рівень на 
міжнародній арені, заручаючись, як було зазначено вище, підтримкою 
партнерів. 

Неможливо не згадати, що наявність ресурсів (найбільш ресурсно 
різноманітна країна світу) це важливий козир країни; найближчим часом 
країна може вийти на новий рівень не тільки у регіоні, а й у світі. 

Прослідкувати це можна за тим, що керівництво Казахстану наразі 
проводить політику зміни економічної орієнтації, створюючи замінники 
імпортних товарів та посилюючи виробництва товарів на експорт і знаходить 
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нових партнерів для експорту сировини: наприклад, угода із Грецією про 
поставку зерна. 

Також Казахстан підсилює військове виробництво із країнами-
партнерами, насамперед Туреччиною задля збільшення наявних потужностей 
та посилення ВПК. 

Можна додати, що сучасними викликами для внутрішнього життя 
країни є трансформація політичних процесів та криза: зміна уряду 2019, на 
подив, на початку ніяк не змінила ситуації у країні, оскільки Назарбаєв 
завчасно готував плавний перехід від одного лідера, до іншого, та ретельно 
відбирав найкращого з-поміж усіх – Токаєва. 

Хоч його і обрали за результатами виборів, не можна заперечувати, що 
попередник доклав достатньо зусиль для цього: достроково покинув пост 
президента та передав повноваження саме Токаєву. А народ, довіряючи та 
обожнюючи колишнього лідера, що займав посаду президента майже 30 років, 
зробили свій вибір на основі рекомендацій та вірі Назарбаєва. 

Не можна заперечувати, що зміни у політиці призводять до ускладнень 
та погіршення життя всередині країни. Токаєв, намагаючись змінити вектор 
політики, посилити виробництва та прибрати від управлінських посад тих, хто 
мають відношення до Назарбаєва, призвів до того, що наразі у країні інфляція 
15%, рівень життя населення низький, незважаючи на високий ВВП. 

Сучасний президент країни намагається імплементувати нові 
законопроекти, наприклад, про президентський термін – 7 років, та усуває 
опозицію задля того, щоб залишитись при владі якомога довше та реалізувати 
поставлені цілі. Як наслідок, нещодавно було оголошено дострокові вибори. 

Таким чином, дезінтеграційні процеси Радянського Союзу, у процесі 
яких утворились 15 держав, поставили нові виклики на мапі Євразії. Суверенні 
країни мали обрати власний шлях та вектор політики: хтось із колишнім ядром 
тоталітарної системи, а хтось обирав курс на Європу. 

Січневі події у Казахстані, що перевірили стійкість і відповідність 
статуту ОДКБ, та події в Україні, безумовно, змінили трактування відносин із 
Росією. Наразі Казахстан обрав курс на Азію, де, за прогнозами, стане лідером 
Центральної її частини. 
 

МІЖЕТНІЧНІ ПРОТИСТОЯННЯ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ВИКЛИК У 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
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Міжнародні відносини протягом свого формування і становлення 

стикалися з безліччю викликів і протиріч. В сучасних умовах міжнародні 
відносини продовжують боротися з багатьма загрозами та викликами на 
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світовій арені. Одним з таких глобальних викликів, безперечно, можна 
вважати міжетнічні протистояння 

Розвиток сучасних міжнародних відносин складно уявити без викликів 
та загроз, які потребують постійного врегулювання. Одним з таких викликів є 
міжетнічні протистояння, які є не лише конфліктом між представниками 
етнічних громад, але й проблемою національної безпеки держави, що має 
неабияке важливе значення в контексті загального розвитку країни та її 
статусу на міжнародній арені. Прикладом даного глобального виклику може 
слугувати міжетнічний конфлікт в Республіці Косово. 

Варто розпочати з того, що Республіка Косово – частково визнана 
держава на Балканах. Її формування як автономії, розпочалося 17 лютого 2008 
році після проголошення її незалежності. Такі дії спричинили неоднозначну 
реакцію на міжнародній арені, адже й на сьогодні, не всі держави визнають 
Косово незалежним, включаючи Сербію, яка й досі вважає Косово своєю 
територією, хоча фактично її не контролює (за конституцією Республіки 
Сербія Косово є її провінцією). Населення країни складають албанці (90%) та 
серби (6%). Протистояння цих етнічних груп у Косово триває вже кілька 
століть. Протягом цього часу обидві сторони так і не дійшли згоди, наслідком 
чого є постійні протиріччя всередині країни. Ухвалюючи рішення у 2008 році 
щодо незалежності Республіки Косово, світова спільнота дійшла згоди, що 
проблема Косово має унікальний характер і визнання незалежності краю 
сприятиме покращенню усіх сфер держави. Але, досліджуючи відносини між 
населенням на даному етапі, можна прослідкувати недомовленості та 
періодичні загострення конфліктів. Ворожі настрої населення один до одного 
та їх не бажання до змін призводить до збільшення міжетнічних протиріч, 
загострення міжособистісних відносин, відсутності довіри до уряду і між 
населенням. Результатом таких дій буде нездатність працювати на користь 
держави, через що відбуватиметься занепад економіки та багатьох інших сфер 
життя. У подальшому, цей виклик безумовно поставить країну у безвихідне 
положення і знизить її статус як конкурентоспроможного гравця на світовій 
арені.  

Наразі, світова спільнота продовжує усіма силами сприяти примиренню 
не лише етнічних груп, а й політичних противників, адже дана проблема 
перешкоджає розвитку обох держав. Крім того, є завадою на шляху до 
вирішення більш нагальних проблем і безперечно є глобальним викликом для 
теперішніх міжнародних відносин.  

Локальні конфлікти та сутички між косовськими сербами та албанцями 
продовжуються час від часу, проте завдяки допомозі країн-партнерів, таких як 
США, сприянню переговорів між лідерами держав, координування їх дій по 
відношенню одне до одного, ситуація покращується і як мають надію держави-
партнери, має усі перспективи до врегулювання у майбутньому. Розв’язання 
конфлікту такого характеру забезпечить незалежний розвиток без протиріч та 
претензій як Косово, так і Сербії, сприятиме встановленню довіри між 
сторонами, їх можливому об'єднанню для досягнення спільних цілей 
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економічного, політичного характеру тощо, а також змінить пріоритети і 
настрої населення, чим знизить їх зацикленість на міжетнічних питаннях і 
усуне постійну напругу навколо них.  

Підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що аналіз міжетнічних 
протиріч як  глобального виклику у сфері міжнародних відносин, зумовлений  
тією  обставиною, що окрім врегулювання і забезпечення миру у державі є 
важливим ще й для встановлення стабільної позиції держави як важливого 
учасника міжнародних відносин. Даний конфлікт демонструє нанесення 
шкоди обом сторонам конфлікту і їх вразливість щодо цього питання.   

Розуміння  сутності  сучасних  загроз  та викликів  у вигляді міжетнічних 
протиріч сприяє забезпеченню національної  безпеки держави, осмислення 
подальших кроків для вирішення даної проблеми, а також усвідомлення 
можливостей для її усунення. Виклики в свою чергу, чинять вплив на 
формування міжнародних відносин, адже в результаті утворюються нові 
шляхи, підходи, методи та стратегії для вирішення таких проблем, як 
міжетнічні конфлікти. 

 
 

ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА БЕЗПЕКУ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 

 
Шаліт В., студент 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Ржевська Н., завідувач кафедри міжнародних відносин 

інформації та регіональних студій, д-р. політ. наук 
 

Україна закрила весь свій повітряний простір для цивільного руху 24 
лютого 2022 року через військове вторгнення Росії. В Україні триває активний 
конфлікт між російськими та українськими силами. Росія, Білорусь і Молдова 
закрили великі ділянки власного повітряного простору поблизу своїх кордонів 
FIR з Україною. Усі основні країни, які регулярно видають попередження про 
повітряний простір (США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина), 
відтоді повністю заборонили польоти для України через ризик військової 
діяльності на всіх рівнях. Основним ризиком є ненавмисне націлювання 
військовими на цивільні літаки, включно з помилковою ідентифікацією (як у 
MAS17, UIA752) або плутаниною. Вторинним ризиком є потенційна 
відсутність служби управління повітряним рухом України за короткий термін 
(кібератака) та інші непередбачувані нетипові умови експлуатації цивільних 
повітряних суден. 

До лютого 2022 р. в Україні було дві проблеми: конфлікт на крайньому 
сході країни (вплив на UKDV/Dnipro FIR) і подвійна претензія щодо УПР та 
повітряного простору в Крим (UKFV/URFV/Simferopol FIR). 

За даними IATA вплив російсько-української війни на авіацію має 
негативний характер. Повітряний простір України закрито, що призупиняє 
переміщення повітрям приблизно 3,3% від загального авіапасажиропотоку в 
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Європі та 0,8% від загального трафіку в світі, станом на 2021 рік. Білорусь 
заборонила польоти над частиною своєї території, а Молдова повністю 
закрила свій повітряний простір. На ці дві країни припадає незначна частка 
регіональних і глобальних пасажирських перевезень.  

Станом на 25 березня 2022 року 36 країн, включаючи країни ЄС, 
Великобританію та США, закрили свій повітряний простір для російських 
авіакомпаній. Росія, у свою чергу, заборонила авіакомпаніям більшості цих 
країн в'їжджати на територію Росії або здійснювати польоти над нею. Кілька 
авіакомпаній з країн, які безпосередньо не постраждали від санкцій, також 
тимчасово скоротили рейси до/з Росії, наприклад, в Японію та Південну 
Корею. У 2021 році міжнародний трафік між Росією та рештою світу становив 
5,2% світового міжнародного трафіку, але лише 1,3% світового загального 
трафіку. Міжнародні авіаперевезення до та з Росії становили 5,7% від 
загального обсягу європейських перевезень у 2021 році.  

Вторгнення російської федерації в Україну призвело до нових проблем 
із безпекою та посилило існуючі. EASA розробило портфель ризиків для 
безпеки, щоб визначити проблеми безпеки, що впливають на комерційну 
авіацію, що випливає з цього конфлікту або пов’язане з ним, щоб завчасно 
виявити нові проблеми безпеки, спричинені війною в Україні. EASA створило 
список із 20 перспективних питань безпеки.  

Організації, а також ЄС та асоційовані країни-члени повинні оцінити 
застосовність перелічених питань безпеки до їх власної ситуації та, якщо це 
можливо, розглянути їх у своїй наглядовій діяльності. Через специфіку кризи 
багато питань безпеки пов’язані з управлінням повітряним простором та 
наданням аеронавігаційного обслуговування, наприклад, порушення 
повітряного простору військовими безпілотниками. Інші проблеми 
стосуються безпеки, такі як кібератаки, і існують потенційні проблеми з 
продовженням льотної придатності через санкції. Аспекти продуктивності 
людини, такі як деградація навичок і знань, також з’являються, оскільки 
конфлікт є наслідком проблем, створених під час пандемії COVID-19. 

Нижче наведено перелік виявлених проблем безпеки EASA, які 
класифіковано за такими заголовками:  

1. Безпека: 
– Кібератаки. Збільшення кількості кібератак, пов’язаних із конфліктом.  
– Зіткнення з невпізнаним літаком. Між фінськими та естонськими 

територіальними водами є вузький коридор нейтральних вод, який забезпечує 
Росії вихід до Балтійського моря та Калінінграда. Невідомі літаки, які 
використовують ці маршрути, можуть конфліктувати з іншим трафіком, тому 
важливо, щоб вони використовували свої транспондери, подали плани польоту 
та спілкувалися з диспетчером повітряного руху (ATC). Кількість таких 
польотів над нейтральними водами значно почастішала, що збільшувало 
робоче навантаження диспетчера та вплинуло на профілі польоту цивільних 
літаків.  
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– Помилки ідентифікації цивільних літаків наземними військами та 
повітряно-десантними засобами поза зоною конфлікту. Як показали попередні 
війни, помилкова ідентифікація легка на заплутаних аренах бойових дій. 
Розвиток цього ризику є спільним для всіх учасників бойових дій. Якщо 
додати ймовірність глушіння електронних допоміжних засобів, які можуть 
бути пов’язані з навігацією та/або інструментами ідентифікації повітряного 
судна, то легко побачити ймовірність того, що сторонні літаки будуть піддані 
ракетам або радіолокаційній зброї.  

2. Інфраструктура та обладнання: 
–  Питання, пов’язані з підтриманням льотної придатності через санкції. 

Через санкції виробники літаків не можуть підтримувати свій флот у Росії, що 
вплине на стандарти безпеки відповідних літаків. Це включає технічне 
обслуговування, обслуговування клієнтів, технічну допомогу та запчастини. 
Власники сертифікатів типу не отримуватимуть інформацію від російських 
операторів щодо збоїв, несправностей, дефектів або інших подій, які 
спричиняють або можуть спричинити негативний вплив на продовження 
льотної придатності продукту.  

–  Орендовані літаки, захоплені Російською Федерацією. Новий закон 
Російської Федерації, який передбачає передачу орендованих літаків у їхньому 
реєстрі дозволить цим літакам продовжувати експлуатацію. Однак санкції 
передбачають відсутність доступу до постачання запчастин для 
обслуговування літаків. Це може призвести до канібалізації деталей, 
невідповідності директивам щодо льотної придатності та неможливості 
відстеження історії технічного обслуговування літака. Це може призвести до 
аварійної експлуатації повітряного судна.  

3. Організація повітряного руху та забезпечення навігаційного 
обслуговування: 

– Підвищений ризик порушення повітряного простору військовими 
безпілотними літальними апаратами або літаками, що вилітають із зон 
конфлікту. Військові безпілотні літальні апарати та літаки, що працюють у 
зоні конфлікту, можуть ненавмисно порушувати прилеглий цивільний 
повітряний простір, що призводить до втрати ешелонування та загального 
порушення операції.  

– Незаплановані/несподівані військові польоти, більше польотів 
належної уваги. Регіональна реакція на війну в Україні може призвести до того, 
що всі країни-члени EASA зазнають збільшення кількості неочікуваних 
військових навчань і несподіваних польотів «належної уваги» (переміщення 
військових літаків з однієї авіабази до інший). Це може збільшити ризики для 
комерційних операцій у певних областях. У певних районах може 
збільшуватися незвичайний тип трафіку, як-то групові польоти, дозаправка 
літаків та інші. Загалом це збільшить навантаження на сектор.  

– Нестандартна військова діяльність, як-то патрулювання безпілотників 
або спостереження на кордоні із зоною конфлікту. Нестандартна військова 
діяльність, наприклад активізація патрулювання безпілотних літальних 
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апаратів або спостереження на межі зони конфлікту, може призвести до 
збільшення координаційного/комунікаційного навантаження УВД. Додаткова 
робота вплине на пропускну здатність і збільшить ризик зіткнення в повітрі 
між цивільним транспортом і безпілотним літаком.  

– Цивільний рух, який несвідомо входить у заборонений/обмежений 
повітряний простір. Цивільний рух може несвідомо порушувати 
заборонений/обмежений повітряний простір уздовж українського кордону, 
який було виділено для військових операцій. Таке порушення можна пояснити 
тим, що у диспетчерського управління повітряним рухом (АТС) не було 
актуальної інформації про військові дії/зони, що призвело до ненавмисного 
пропуску цивільного рейсу у військову зону.  

– Завантаженість маршруту польоту (гарячі точки). Скорочення 
доступного повітряного простору (через військову діяльність) створює 
відповідну збільшення трафіку в доступному повітряному просторі, що 
залишився. Це може призвести до заторів або високого рівня трафіку на 
певних маршрутах із такими наслідками, як: збільшення робочого 
навантаження диспетчера управління/екіпажу; більш часта турбулентність і 
турбулентність у кільватері; підвищений ризик травмування пасажирів і 
екіпажу під час маневрів уникнення тощо. 

4. Діяльність людини:  
– Деградація навичок і знань через відсутність недавньої практики. 

Зниження трафіку через пандемію COVID-19 продовжилося через війну в 
Україні. Триваючий спад попиту можна частково пояснити підвищенням цін 
на авіаквитки (зростання цін на паливо в поєднанні з довшими маршрутами 
призводить до зростання загальної вартості рейсів). Задокументований ефект 
COVID-19 від перебування поза робочим середовищем протягом тривалого 
періоду часу спричиняє погіршення навичок і знань, особливо для більш 
складних завдань. Це також означає, що персонал, який повертається з 
відпустки у більш складне робоче середовище, потребуватиме додаткового 
навчання та підтримки.  

– Втома екіпажу, викликана довшими маршрутами через необхідність 
уникати російського повітряного простору та зони конфлікту. Більш довгі 
маршрути, викликані необхідністю уникати російського повітряного простору 
та зони конфлікту, можуть призвести до втоми екіпажу як для пілотів, так і для 
бортпровідників. Ризики втоми, пов’язані з подовженим часом роботи, 
повинні бути визначені та розглянуті через системи управління організації. 

5. Системи управління: 
– Зупинки проміжного пункту призначення збільшують ризик. Зупинки 

проміжного пункту призначення збільшують ризик через можливе 
незнайомство з підходом до деяких аеропортів та іншими процедурами на цих 
аеродромах. Зліт і посадка є критичними етапами польоту, тому додаткові 
злети та посадки додають існуючих ризиків для безпеки польоту. 

– Менш відомі відхилення. Необхідність використовувати нові 
маршрути (або відновити маршрути, які не використовувалися протягом 
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кількох десятиліть) означатиме, що відхилення та альтернативні маршрути 
будуть менш відомі екіпажам.  

6. Вплив енергетичної кризи: 
– Тривала криза може призвести до подальшого фінансового тиску на 

організації після ситуації з пандемією COVID-19. Якщо криза триватиме 
тривалий час, це може створити подальше та посилене фінансове 
навантаження на організації, зокрема через зниження попиту, спотворення 
транспортних потоків або нові інвестиції в заходи безпеки.  

7. Здоров’я та навколишнє середовище: 
– Загроза космічної радіації, пов’язана з новими (полярними) 

маршрутами. Робота над дуже довгими польотами (через довші маршрути), 
польоти у високих широтах поблизу або над полюсами сприяють кількості 
космічної радіації, якій піддаються члени екіпажу. 

Таким чином, російсько-українська війна матиме комплексний вплив на 
безпековий контур повітряного простору Європи, підвищуючи ризики появу 
авіаційних подій та інцидентів. 
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Науковий керівник – Сапсай А., доцент кафедри міжнародних відносин, 
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Сьогодні ми переживаємо російську агресію проти української 

суверенності. Варто зазначити, що існування України як суверенної і 
незалежної держави завжди було викликом для Російської Федерації. Вищі 
політичні кола Росії вважали українську територію власною, посилаючись на 
те, що Україна – це «окраїна імперії». Саме тому російське вище керівництво 
не полишає надій на те, щоб Україна знову увійшла до складу «Великої 
Російської імперії», яку В. Путін намагається відновити. 

Проблема російсько-українського протистояння завжди сто яла гостро. 
«Штиль» у відносинах спостерігався лише у період 1997-2003 рр. та під час 
перебування при владі в Україні проросійської «Партії регіонів» на чолі з В. 
Януковичем, який був Президентом України у період 2010-2014 рр. Після 
подій 2013-2014 рр. українське суспільство навідріз відмовилося від будь-якої 
співпраці з країною-агресором, яка скориставшись нестабільною на той час 
ситуацією в нашій державі, анексувала Кримський півострів і спричинила 
початок бойових дій у Донецькій і Луганській областях України, які пізніше 
перетворилися на невизнані квазі-державні утворення – «ДНР» та «ЛНР». А 
початок 2022 р. позначився повномасштабним форматом війни Росії проти 
України. 
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Щоб глибше зрозуміти предметність російсько-української війни, 
необхідно визначити причини конфлікту. 

По-перше, бажання Росії відродитися на старих уламках Радянського 
Союзу або й навіть Російської імперії. Російське керівництво зациклене на 
відновленні такого стану речей, щоб показати Заходу свій статус впливової 
держави. 

По-друге, Російська Федерація прагне переділити існуючі сфери впливу, 
що витікає з попередньої причини, адже бажання повернутись до біполярного 
світоустрою усе ще є головною метою російського президента. 

По-третє, Україна – це країна з високим власним продовольчим 
потенціалом, чим і підтверджується статус України як «годівниці Європи». 
Російський політикум же вважає, що Українська Держава для самої РФ була б 
«прекрасним сировинним придатком», який має родючі землі, працьовитих 
людей та дешеві технології. 

По-четверте, бажання Росії не допустити проникнення західних 
стандартів організації бізнесу і влади всередину України. Будьмо відвертими, 
РФ боїться США та їх партнерів, адже вони є єдиною загрозою для Росії, яка 
запросто може її знищити, як в економічному, так і у військовому аспекті. Крім 
того, США має головний козир – це передова демократична держава, вони 
демонструють високий рівень життя населення, чого Росія не бажає втілити у 
життя. 

По-п’яте, Російська Федерація гостро боїться Північноатлантичного 
Альянсу, тому що вона не бажає прогинатися під правила Заходу. З огляду на 
це, Росія за допомогою української території бажає впритул наблизитися до 
східних країн Альянсу, щоб у критичному випадку нанести вирішальний удар. 

Акцентуючи увагу на вищеперерахованих причинах, можна зрозуміти, 
що привід російсько-української війни в основному полягає у максимальному 
наближенні Росії до країн-учасників НАТО з одного боку, а з іншого – 
використання України як ресурсного додатку для власної вигоди. 

Задля повнішого розуміння російсько-українського протистояння є 
доцільним дати оцінку сьогоденному стану речей у конфлікті. 

Українські Збройні Сили досить успішно просуваються у Херсонському 
напрямку та у Луганській області. У вищих ешелонах української влади 
прогнозують, що принаймні у середині листопада уся Херсонська область 
буде під прапором України. З іншого боку, відбувається активний контрнаступ 
на Луганщині. Щотижня українські вояки звільняють мінімум 6 населених 
пунктів регіону, що, беззаперечно б’є по моральній витримці російської армії, 
яка і без того знесилена та зневірена. 

Відвоювання Херсона є ключовим у всій війні. Повернення Херсона 
спричинить перелом у війні, що, власне, буде рівносильним перемозі у цьому 
непростому конфлікті. Зараз відбувається стрімка втеча проросійських 
«посадовців» та перенесення адміністрацій на територію Кримського 
півострова, що означає, що усі окуповані території незабаром повернуться під 
владу України. 
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Певні протиріччя притаманні питанню Криму, адже невідомо, чиєю 
територією він буде у майбутньому. Багато українських аналітиків 
стверджують, що Крим після звільнення його території від російської влади 
буде незалежним, він не належатиме ні Україні, ні Російській Федерації. 
Зважаючи на поточні суперечки щодо даної території, це буде найбільш 
правильним варіантом. 

Російська Федерація же сьогодні переживає не найкращі часи. Все 
більше російських громадян незадоволені політикою діючого президента та 
його оточення. Найвірогідніше, у майбутньому це переросте у путч, який 
здебільшого буде спричинений русофобією у всьому світі та неможливістю 
взаємодіяти з цивілізованими країнами, а також всезростаючою інфляцією та 
гнітом санкцій, що у кінцевому результаті призведе до відставки діючого 
президента. 

Єдине, що залишається у Росії – це тактична ядерна зброя, якою вони 
хизуються перед усім світом. Ніхто не може знати напевне, чи дійде стан справ 
до такого критичного кінця. Можливо, це нагадуватиме Карибську кризу 1962 
р., коли світ стояв на порозі ядерної війни, але здоровий глузд усе ж переміг, 
або це справді лише залякування задля відстоювання своїх «правил гри». 

Таким чином, російсько-український конфлікт – це «гра на виживання», 
у якій на кін поставлено або перемога України, або знищення Української 
Держави. Сьогодні ми є лиш частиною гри великих політиків та жертвами 
«путінського режиму». Наша держава мужньо відстоює право на свободу та 
незалежність, і розуміє, що її найголовніше завдання – це знищення 
«диктаторського режиму» та відновлення власної суверенності. 
 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМОСУ У 
НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПАРАДИГМАХ 
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Термін «космічне право» існує близько 100 років, коли вперше 

згадується в наукових працях французьких учених (1910 р.). Космічне право 
того часу було аморфною ідеєю без форми і змісту. Перша спеціальна 
монографія з космічного права була видана в 1932 році.  

Період до 1957 року є міфологічним, науково-фантастичним і 
теоретичним висвітленням ймовірних суспільних відносин, які потенційно 
можуть виникнути та регулюватися законом у нібито діяльності людини в 
космосі. Проте практичне космічне право виникло найбільш демократичним 
шляхом, одразу після усвідомлення можливостей людини у космосі під час 
виходу на навколоземну орбіту 4 жовтня 1957 р. першого штучного супутника 
Землі.  
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Таким чином космічне право - із теоретичного окреслення, стає 
терміном для позначення правового базису. І саме ООН виступає в якості 
центра взаємодії держав в сфері встановленні справедливого правопорядку в 
космосі і міжнародно-правової регламентації космічної діяльності. 

Після закінчення холодної війни була розроблена двовимірна модель 
військового та екологічного аспектів космічної безпеки. Це, у свою чергу, 
починає замінюватися розумінням двох секторів, яке розрізняє використання 
космосу для безпеки та оборони: це безпека активів у космосі від природних і 
антропогенних загроз і безпека від загроз, що виникають у космосі.  

Безпеку космосу можна класифікувати за трьома основними 
напрямками: операційне середовище, актори та дії в космосі та космічні 
технології. Цеі загальноприйняті визначення, згадані вище, забезпечують 
глобальну концепцію космічної безпеки. Це відображає перехід від загальної 
традиційної концепції безпеки, яка зосереджена на військових, до ширшої, 
більш глобальної концепції космічної безпеки, яка враховує використання 
військових, цивільних і комерційних суб’єктів.  

Актуальність космічної діяльності для всіх елементів комплексної 
безпеки як на сьогодні, так і в майбутньому є незаперечною. Оскільки, 
міждисциплінарна сутність мотивів космічної діяльності має тісний 
взаємозв’язок космічних програм з питань національної та міжнародної 
безпеки, зовнішньої політики, внутрішньої та світової економіки разом із 
найдосконалішими процедурами прийняття рішень та методами управління, 
які використовуються в національних та міжнародних космічних програмах, 
сприяють розвитку космічної діяльності в космічній сфері. Спадщина 
космічної діяльності є безцінним інструментом для вирішення масштабних 
проблем, з якими стикається людство. Найбільш актуальною з них є всеосяжна 
безпека, яка може бути більш адекватно забезпечена космічними засобами, 
доступними окремим націям і міжнародному співтовариству. В перспективі 
розвитку технологій та концепцій космічного права на основі концепції 
всеосяжної безпеки, можна буде сформувати механізми для вирішення 
конфліктів, миротворчості, екологічного моніторингу через космічні 
технології.  

Щоб досягти безпеки та процвітання в космосі, як і в будь-якій іншій 
сфері, національні зусилля повинні проходити через три етапи: 

І етап - Відкриття. Перший етап є науковим і вимагає, щоб цивільні 
агенції (наприклад, Національне агентство з аеронавтики та дослідження 
космічного простору NASA) брали участь у дослідницьких місіях, 
встановлюючи параметри для нової області та встановлюючи джерела 
цінності. 

ІІ етап - Безпека. Друга фаза безпеки вимагає, щоб адміністративні та 
оборонні органи забезпечували суспільні блага та свободи. 

ІІІ етап - Комерція. Третій етап — комерційний, коли суб’єкти 
приватного сектору (як і багато комерційних космічних фірм, що працюють 
сьогодні) будують економіку навколо нової області, виправдовуючи 
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національні інвестиції, зроблені на перших двох етапах. Загалом ця смілива 
космічна стратегія передбачає, що майбутнє стратегічне середовище 
відрізнятиметься, і непередбачуваним чином, від нинішнього стратегічного 
середовища. Зокрема, ця стратегія припускає, що основним рушієм космічної 
безпеки буде космічна торгівля, що сильні альянси виявляться настільки ж 
актуальними для космічної діяльності, як і для діяльності на Землі, і що 
стратегічна географія космосу є ключовою точкою доступу.  

Досить важливим завданням постає згадка щодо актуальних проблем 
космічної політики в національній безпеці. Конкуренція між великими 
державами — Сполученими Штатами, Китаєм і Росією — є визначальною 
рисою міжнародної безпеки як на Землі, так і в космосі. Ці країни висувають 
свої доктрини та стратегії, будують механізми протикосмічних можливостей 
та системи оборони на випадок конфліктів. Ці країни можна назвати 
основними «космічними державами».  

Сполучені Штати покладаються на космос, щоб забезпечити свій 
експедиційний спосіб ведення війни, і відчувають зростаючі загрози своїй 
здатності покладатися на космос у конфлікті високого рівня. Відповідно до 
Космічної оборонної стратегії США до 2020 року, Китай і Росія 
«представляють найбільшу стратегічну загрозу через розвиток, випробування 
та розгортання протикосмічних можливостей і пов’язану з ними військову 
доктрину для використання в конфлікті, що поширюється на космос». 
Прагнучи підготуватися до стримування та перемоги в конфліктах у космосі, 
Сполучені Штати створили Космічні сили США у 2019 році як свою першу 
нову військову службу з 1947 року. 

Китай вважає космос командною висотою в сучасній війні, яка є 
асиметричною вразливістю для Сполучених Штатів і повністю інтегрована з 
кібернетичною та електромагнітною сферами. У 2015 році в результаті 
масштабної реорганізації Народно-визвольної армії (НВАК) різні елементи 
НВАК були перегруповані в Сили стратегічної підтримки (ССП), які включали 
підрозділи кібернетичної, електромагнітної та космічної війни. Ця 
реорганізація збіглася з прийняттям НВАК «перемоги в інформаційних 
локальних війнах» як своєї військової стратегії, підкреслюючи важливість 
контролю над космосом. 

Російська Федерація вважає контроль над аерокосмічним простором 
необхідним для своєї національної безпеки та стратегічного стримування. 
Росія відродила зі свого радянського минулого арсенал протисупутникової 
зброї. Російська космічна доктрина — захист від космічних загроз шляхом 
утримання космічних активів — відображена в її військовій організації та 
дипломатії. У 2015 році Росія реорганізувала свої збройні сили, об’єднавши 
ВПС, космічні сили, а також сили протиповітряної та протиракетної оборони 
в один вид – Повітряно-космічні сили. 

Отже, безпека космосу залишається відкритим питанням для 
обговорення, а концепції безпеки повністю не охоплюють космічний простір 
як окрему частину захисту. Найчастіше, космос відносять до екологічних 
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проблем. Також науковці у своїх дослідженнях розглядають технічне питання 
безпеки космосу, ототожнюючи його із безпекою об’єктів. У такому варіанті 
космос розглядається як нова арена для конфліктів між країнами, головним 
чином між трьома державами-лідерами. 

 
 

THEORETICAL COMPONENT GEO-STRATEGIES OF THE USA 
REGARDING UKRAINE (HEARTLAND CONCEPT) 

 
Яромоленко В., студент 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Дерев’янко І., доцент кафедри міжнародних відносин, 

інформації та регіональних студій, канд. іст. наук, доцент 
 

Gelford Mackinder believed that the advancement and expansion of Europe 
was stimulated by the need to respond to pressures coming from the center of Asia. 
Accordingly, it was the Heartland (where the continental masses of Eurasia were 
concentrated) that served as the core of all geopolitical transformations of historical 
proportions within the World Island. 

He noted that Heartland is in the most advantageous geopolitical location. 
Aware of the relativity of the concept of "central location", Mackinder pointed out 
that in the context of global geopolitical processes, the Eurasian continent is at the 
center of the world, and the Heartland occupies the center of the Eurasian continent. 
His doctrine assumed that the geopolitical entity (actor) that dominated the 
Heartland would possess the necessary geopolitical and economic potential to 
ultimately control the World Island and the planet. 

According to Mackinder, a retrospective analysis of military-political and 
socio-economic processes in the Heartland revealed its obvious objective 
geopolitical and geoeconomic unity. 

As leading geopolitical thinkers have long recognized, Ukraine is too 
important and too large a member of the Heartland to suffer political or strategic 
failure. As recent months have shown, Ukraine shows no signs of defeat, and it is 
time for the West to consider the implications of a Ukrainian victory for the existing 
security order in Europe. Given the intractable power of the Ukrainian project and 
its people, it is not unprecedented to think that at some point Ukraine will become a 
driving force in the debate about the future of Europe. Over a hundred years ago, 
what Mackinder failed to account for in his initial analysis was that Ukraine existed 
as a central power for a weakened and isolated Russia, where Ukrainian identity and 
will to fight were far stronger than that of its larger neighbor. This is the biggest 
geopolitical development in favor of Ukraine, which makes Ukraine the core not 
only geographically, but also spiritually as a leader of a moral cause capable of 
rethinking the core of Europe and rethinking relations in Eurasia. 

In Ukraine, despite the presence of many ethnic Russians with long-standing 
ties to Moscow, there is broad support for European integration and a strategic 
outlook in the regions from the border with Poland to Donbas. As such, Ukraine may 
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physically exist in the disputed space of the Heartland, but it is now increasingly 
closer ideologically, militarily and strategically to its neighbors in the West. Putin's 
war in Ukraine has only accelerated this trend, causing the same threats he 
envisioned for NATO expansion to materialize, as Sweden and Finland are now set 
to join the alliance. Thus, the Heartland is likely to become not just uncontested, but 
bound by treaties with Western-led institutions that Putin perceives as an existential 
threat to Russia's survival. 

For Poland and the Baltic states, Ukraine remains the core of Europe as a 
contested space between two competing blocs, the EU and Russia, i.e. crucial to each 
opposing side's strength and expression of its values. In contrast, France, Germany 
and other Western European powers still consider Ukraine a peripheral state existing 
in the next wave of expansion into Europe, whose integration is not critical to their 
own success and prosperity. Ukraine remains an inherent security concern for states 
such as France, which have ambitions to change the European core and participate 
in power projection in other areas, such as Africa and the Indo-Pacific region. For 
France and Germany, Ukraine is not yet a "new Berlin" standing at the forefront of 
freedom, but a potential member of an integrated European core that is still open to 
the inclusion of Russia as a major economic partner. The Baltic countries and Poland 
perceive Ukraine differently as the last bastion of freedom due to the nature of its 
geography and central position, which was also echoed by the Prime Minister of 
Finland, Sanna Marin, in a recent address to the European Parliament. Ukraine's 
Western allies in the center rightly see Kyiv not as a pawn on the geopolitical 
chessboard, deprived of freedom, but rather as a major player who deserves its 
leading role. 

So, in the more than 100 years that have passed since Mackinder first 
formulated his theory, Ukraine has gone from the center to the periphery of the 
empire and from a border state to a frontier state. Unlike previous wars, the seizure 
of Ukrainian territory for material political gain is less important than the defense of 
that territory and the stakes associated with the projection of power and values in the 
21st century. Ukraine is a key indicator of where the continent is headed and how 
the existing powers in Europe, as well as those with an imperial legacy, will react. 
Since the invasion of Russia on February 24, Ukraine has proven that it is a 
resolutely European state, fighting for European values and an orientation that is 
markedly different from that of Moscow. However, due to its geographical location, 
it will take time for Ukraine to be fully accepted as a modern European state that 
firmly belongs to the European family of nations. 
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СЕКЦІЯ 2 
ПРАВО, ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

 
СПЕЦИФІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Волошин Ю. 
Декан Факультету міжнародних відносин НАУ, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України, член Асоціації соціального розвитку через право 

 
Система освіти виявилася достатньо пристосована до війни. Covid-19 

допоміг швидкому переходу на онлайн-навчання. Досвід війни 2014 року 
дозволив вирішити питання передислокації вищих навчальних закладів та 
забезпечення виплат викладачам і студентам. Цього разу вдалося також 
перевести заклади допрофесійної освіти, які Україною були втрачені у 2014 
році. Багато закладів, які працюють в тилу, долучаються до схем внутрішньої 
мобільності та запрошують студентів на навчання. 

Але, незважаючи на деякий досвід та швидке реагування влади на 
виклики сьогоднішнього дня, тотальна війна в Україні та введення воєнного 
стану руйнівним чином вплинули не лише на інфраструктуру, а й на економіку 
країни. Сфера освіти, одна з найбільш постраждалих від війни в Україні, 
стикається з новими викликами. Згідно з дослідженням, проведеним МОН 
України та Інститутом аналізу освіти, в умовах тотальної війни та воєнного 
стану основними викликами у сфері освіти вважаються: 

1. Загрози життю та здоров’ю учасників освітнього процесу, обмеження 
доступу до базових потреб людини. Відповідно до висновку експертів 
ЮНІСЕФ, напад Росії на Україну становить безпосередню та зростаючу 
загрозу для життя та добробуту 7,5 мільйонів українських дітей. 

2. Масштабне руйнування освітньої інфраструктури: знищено 
приміщення навчальних закладів, навчально-матеріально-технічну базу, 
навчально-виробничу та практичну бази. 

За даними інтерактивної карти Міністерства освіти і науки України, з 24 
лютого 2022 року по теперішній час у країні повністю знищено 45 закладів 
вищої освіти, а саме: у Миколаївській області – 25 закладів. у Чернігівській 
області – 12, Запорізькій – 4, Донецькій – 2, Сумській та Харківській по 1. 
Внаслідок бомбардувань та обстрілів постраждав 61 вищий навчальний заклад, 
а саме: Харківська область – 23, Дніпропетровська область – 6, Донецька 
область – 6, Миколаївська область – 5, Чернігівська область – 4, Запорізька 
область – 3, Житомирська область – 2, Вінницька область - 2, Луганська 
область - 2, Сумська область - 1. Херсонська обл. - 1. Водночас 33 ЗВО були 
переведені в безпечні зони України, де відновили свою діяльність. 

3. Вимушене масове переміщення учасників навчального процесу в 
межах та за межі України, що призвело до значних втрат студентів, викладачів 
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та професорсько-викладацького складу. З початку війни з України виїхало 
понад 60 тисяч іноземних студентів. 

4. Зменшено видатки національного та місцевого бюджету на освіту. В 
умовах війни фінансування вищих навчальних закладів поступово 
скорочується. Освіта і наука в Україні завжди фінансувалися за залишковим 
принципом. Закон України «Про освіту» передбачає фінансування галузі не 
менше 7% ВВП. Після вторгнення Росії на територію України на початку 2022 
року частину витрат на освіту було спрямовано на потреби армії та переведено 
до резервного фонду держбюджету. Як наслідок, зменшилися державні 
видатки на освіту, у бюджеті МОН на 2022 рік загальне утримання в сумі 14,84% 
від запланованих видатків, тоді як скорочення за програмою КВК 220 
становлять 18,7%, а КВК 221 – 13,45%. З метою відновлення фінансування 
закладів вищої освіти за ініціативи Президента України Володимира 
Зеленського було створено національну програму «UNITED 24». У рамках цієї 
програми відкритий окремий рахунок Міністерства освіти і науки України для 
надходження коштів від міжнародних партнерів, юридичних та фізичних осіб 
на освітні та наукові потреби (Рішення Кабінету Міністрів України від 13 
травня 2022 р. Березень, № 586) для відновлення освітньої галузі. 

5. Загострилася проблема забезпечення навчання українських студентів, 
що порушує безперервність навчального процесу. Право на освіту кожного 
громадянина, гарантоване статтею 53 Конституції України, опинилося під 
загрозою через тотальну війну. Повне або часткове знищення вищого 
навчального закладу має наслідком призупинення навчального процесу. Хоча 
більшість вищих навчальних закладів поступово відновили навчальний процес 
та успішно провели набір кадрів. Однак для більшості заявників в умовах 
воєнного стану освіта вважається другорядною, оскільки в цьому відношенні 
пріоритетом є безпека членів суспільства, яка у випадку зовнішньої агресії 
забезпечується боєздатностю місцевих військових частин. 

6. Втрата адміністративного контролю за тимчасово окупованими чи 
діючими районами бойових дій. Примусове переведення навчального процесу 
на російську мову, підручники і т.п.  

7. Для забезпечення безпеки всіх учасників навчально-виховного 
процесу одним із основних елементів стало налагодження постійного зв’язку 
між студентами та викладачами в умовах воєнного часу. З метою організації 
безпечного проведення навчального процесу навчальні заклади 
удосконалюють та розширюють доступ здобувачів вищої освіти до освітніх 
послуг. 

8. Підвищення якості вищої освіти у воєнний час, усвідомлюючи, що в 
сучасних умовах вища освіта є зброєю, яка знадобиться після війни для 
відновлення країни. У цьому контексті важливим завданням закладу вищої 
освіти є забезпечення абітурієнтам максимально сприятливих умов навчання, 
а саме: індивідуальні плани навчання, дистанційні навчальні курси тощо. Це 
особливо важливо для студентів, які залишаються на окупованій території, 
вимушено переміщених, або тих, хто захищає нашу країну зі зброєю у руках.  
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9. Підтримка академічної мобільності студентів. Під час навчання за 
кордоном більшість абітурієнтів стикаються з трьома основними проблемами: 
мовними бар’єрами, академічними відмінностями та нестачею викладачів, 
підготовлених для роботи з біженцями. З метою мінімізації вищезазначених 
проблем в Україні створено програму «Ukraine Global University» (UGU) для 
координації допомоги при вступі українських абітурієнти до іноземних ЗВО. 
Програма допомагає українцям вступати до закордонних навчальних закладів 
за умови повернення випускників в Україну після завершення навчання. Серед 
вищих навчальних закладів, які беруть участь у програмі, є: Стенфордський 
університет; Пітсбурзький університет; Університет Торонто; Паризький 
університет (Пантена-Сорбонна); університети: Німеччини, Італії, США, 
Канади та інших країн. 

10. Подальший розвиток цифровізації, можливість бути 
поінформованим щодо останніх інформаційно-комунікаційних технологій для 
абітурієнтів та педагогічного персоналу, що дозволить організувати якісне 
навчання у режимі онлайн. 

11. Підвищення професійних здібностей викладачі, які не лише 
володіють бездоганними предметними знаннями та високим рівнем 
професіоналізму, а й вирізняються психологічною стійкістю, мобільністю, 
гнучкістю в умовах воєнного стану, досконалим володінням сучасними 
інформаційними технологіями та інноваційними методами навчання.  

Враховуючи вище викладене, слід констатувати, що заклади освіти в 
Україні наразі переживають найтяжчий момент за період здобуття Україною 
незалежності, як і всі сфери діяльності суспільства у нашій країні, проте кожен 
має наближати Перемогу України «на своєму фронті», бо після завершення 
війни ключовими напрямками відбудови післявоєнної освітньої ниви 
вважаються є: розвиток людського потенціалу, євроінтеграція освіти і науки, 
адаптація освіти і науки до європейських стандартів, особливо гармонізація 
освіти, в контексті досягнення Кандидат на членство в ЄС, законодавча, 
нормативна, інституційна та методологічна підтримка у галузі; розвиток науки 
та інновацій; розвиток вищої освіти та освіти дорослих; розвиток професійної 
(професійно-технічної), дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
спеціальної та інклюзивна освіта, цифровізація освіти та трансформація науки.  

 
ЕМОЦІЙНА ЕКОНОМІКА В ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ 

 
Грущинська Н. 

Заступник директора ННІНО НАУ Професор кафедри міжнародних економічних 

відносин та бізнесу, д-р. екон. наук, професор 

 
Технологічні устрої майбутнього продиктовані Четвертою промисловою 

революцією, постіндустріальним розвитком, світовими трансформаціями. 
Якщо галузями шостого технологічного укладу є біотехнології, нанотехнології, 
робототехніка, високі гуманітарні технології, нове природокористування, то 
сьомий і восьмий технологічні устрої пов’язані з розвитком пси-технологій, 
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технологіями свідомості, відповідальності особистості. Емоційний інтелект — 
здатність розпізнавати свої почуття й емоції, розуміти стан і настрій 
співрозмовника. Саме емоційний інтелект дає гнучкість пристосування до 
нових умов, можливість займатися самоосвітою і змінювати професії та види 
роботи. Дослідження емоційного інтелекту розпочалося близько 20 років тому, 
з друку книги психолога Деніеля Гоулмана. Сьогодні можна впевнено 
говорити, що емоційний інтелект відіграє вирішальну роль в успішності та 
загальному добробуті людини, більше навіть ніж IQ. Емоційний інтелект — це 
те, що поки відрізняє людство від роботів, від штучного інтелекту.  

На сьогодні, роботизація перевершила людину в фізичному, 
когнітивному вимірі, але емоційна сфера залишається прерогативою людини. 
Важливим є розвиток самосвідомості та соціальної свідомості кожної 
особистості. Враховуючи активний розвиток штучного інтелекту, який 
дозволяє домінувати машині над людиною в когнітивному напрямі, 
автоматизації, поступово замінюючи ручну працю, емоційне середовище 
залишається визначальним для людини. Саме тому, зміни майбутніх професій 
повинні відбуватись з фокусуванням на творчості, зв’язку з іншими та 
самореалізації, що є можливим при розвинутому емоційному інтелекті. 

Цифрова економіка — це економіка майбутнього і існування в її умовах 
потребує ефективного стрессостійкого і емоційно стабільного людства. 
Працівники потребуватимуть швидких змін в професійній сфері, що 
вимагатиме їх психологічних трансформацій. Емоційний інтелект є 
фундаментом стійкості та розвитку людини. Бо емоційний інтелект- це 
здатність людини розуміти і сприймати власні емоції; керувати своєю 
поведінкою під час тих чи інших емоцій.  

Питання, яке хвилює науковців, прихильників емоційного інтелекту 
полягає в страху перед тим, що штучний інтелект поглине і емоційний, та 
знищить людство, підпорядкувавши машинам. На сьогодні, емоції, які 
відтворюють завдяки штучному інтелекту розробляють на основі справжніх. 
Але згодом, штучний інтелект настільки вдосконалять, що він стане 
самостійним елементом, при цьому не контрольованим. Наприклад, Рана ель 
Каліобай (Rana el Kaliouby), генеральний директор стартапу штучного 
інтелекту Affectiva запропонувала виробляти системи штучного інтелекту, які 
визначають сприйняття та емоційний стан людини. Результати таких 
досліджень застосовано в автомобільній індустрії системи комп’ютерного 
зору, які відстежують емоційні стани водіїв в надії скоротити кількість аварій 
через неуважність та відволікання. А в області охорони здоров’я Affectiva 
внесла свій вклад в розробку методів лікування аутизму, які можуть допомогти 
дітям розпізнавати емоційні сигнали. Все це зроблено на основі дослідження 
справжніх емоцій, реакцій. Цікавий приклад також, компанія Sonde Health, яка 
використовує голосові тести для перевірки молодих мам на наявність 
післяпологової депресії та співпрацює з лікарнями та страховими компаніями 
для покращення своєї платформи штучного інтелекту, який буде визначати 
будь-які зміни в голосі і перевірятиме психічне здоров’я людини.  
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Людство все ж доходить до технологій емоційних, що покликані 
принести людству перемоги в усіх сферах життя, знищити насильство та 
бідність, прикрасити внутрішній світ людини. Поєднання штучного та 
емоційного інтелекту- це уже не питання вибору, це констатація факту і стан 
участі в ньому залежить від розвитку особистості.  

За останнє десятиріччя ряд провідних економістів, доводили складність 
процесу чіткого прогнозування та планування. Насім Талеб в «Чорний лебідь», 
«Антихрупкість»- 2007 р., глибокі дослідження питань поведінкової 
економіки та Нобелівська премія за «поведінкову економіку» у 2017 році 
присуджена американському вченому Річарду Талеру за «внесок у побудову 
зв’язків між економічним та психологічним аналізами ухвалення рішень 
індивідуумами» — яскраві підтвердження неможливості спрогнозувати 
майбутнє. COVID-19 став показовим індикатором, який також похитнув 
систему прогнозування та планування, довівши необхідність якостей 
креативності, пристосування, пластичності, самоорганізації та саморозвитку. 
А тим не менш, прогнозування та планування необхідне, а на основі їх і 
моделювання майбутнього і, безумовно, воно залишається, але кидає непрості 
виклики суспільству, та державним інституціям, в першу чергу. Якщо 
поведінкова економіка є очевидним фактом впливу на сьогоднішні внутрішні 
і зовнішні політики країн, то слід підкреслити і вплив емоційної економіки.  

Нобелівський лауреат Деніела Канеман з дослідженнями впливу інтуїції, 
емоцій, звичок на прийняття рішення, що детально розкрито в книзі 
«Мислення швидке й повільне», наголошує, що без знань таємниць роботи 
людського мозку, неусвідомлених упередженнь, властивості інтуїтивного та 
усвідомленого мислення, ролі емоцій в оцінних судженнях, посилюється 
«ризик зробити неправильний вибір у магазині, інвестувати в неуспішні 
проекти й загалом приймати неправильні рішення».  

Стан емоційної нестабільності країни, це наявність корупції, 
незахищеність бізнесу, соціальна дестабілізація населення. Елементами 
економічного мислення сучасного суспільства є уміння оптимізовувати 
трудову діяльність, мати постійний потяг до оволодіння та реалізації 
інформаційно-технологічними інструментами, з ефективним використанням 
економічних і природних ресурсів. Специфіка економічного мислення 
працівника певної спеціальності й професії залежить від сфери його діяльності, 
посади та інших факторів. В сучасних світових умовах техноглобалізації 
набувають особливого значення емоційний інтелект, емоційний менеджмент, 
розвиток підсвідомості. Цитата ізраїльського історика Юваль Ной Харарі, 
автора книг «Sapiens: коротка історія людства» і «Homo Deus: коротка історія 
завтрашнього дня» підкреслює актуальність даних питань: «Можливо, ми одне 
з останніх поколінь Homo sapiens. Через століття або два  Землю будуть 
населяти організми, які будуть так же сильно відрізнятись від нас, як ми  - від 
неандертальців або шемпанзе. Тому як в наступних поколіннях ми навчимося 
модифікувати наше тіло, розум та це стане головним продуктом  економіки  
XXI століття».  
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Технологічний розвиток постіндустріальної цивілізації, а частково 
сучасний етап визначається і як пост постіндустріальна цивілізація, 
передбачає формування  VI-VII технологічних укладів, базисом яких є 
розвиток емоційного інтелекту, підсвідомості, біотехнологій, технологій, 
пов’язаних з мораллю та відповідальністю. Реакція людини на соціальні 
процеси: міграцію, підвищення цін, коливання курсу долара тощо є проявом 
емоцій, які можуть спричиняти паніку або заспокоювати населення, 
впливаючи на подальші економічні процеси. Чим вища економічна свідомість 
суспільства, тим складніше воно піддається можливим впливам, в тому числі 
маніпуляціям.  

Економічна свідомість суспільства повинна реалізовуватись 
національною економічною ідеєю. Формування національної економічної ідеї 
залежить від вибору моделі соціально-економічного розвитку країни. 
Економічна свідомість суспільства будується на наявності економічної 
обізнаності населення, його емоційному інтелекті. Емоційний інтелект (EQ) 
має декілька рівнів. Перший – усвідомлення своїх емоцій; другий – уміння 
управляти власними емоціями; третій – усвідомлення емоцій інших людей; 
четвертий  – управління емоціями інших. В бізнесі особливим є вміння 
управляти емоційними ресурсами компанії, тобто «емоційний менеджмент». 
В сучасному світі з активним технологічним розвитком, контроль емоцій є 
необхідною складовою стабільного суспільства.  
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Правоохоронна функція держави є фундаментальною основою 

формування системи управління у правоохоронній сфері, має свою 
концептуальну модель, складну за структурою та змістом. Теоретичне 
значення концептуальної моделі полягає в тому, що в ній систематизовано всі 
елементи правоохоронної функції держави і в цій якості може бути складовою 
теорії держави та державного управління. Концептуальна модель відіграє і 
практичну роль. Зокрема, в якій би ланці правоохоронної системи не 
відбувалися перетворення, це неминуче впливає на інші ланки цієї системи. 
Тому у разі реорганізації у правоохоронній системі необхідно враховувати її 
наслідки. 

Правоохоронна функція держави належить до публічної сфери і як 
об'єктивно необхідний напрямок публічної діяльності може виконуватись 
лише державою. Формування правової політики, забезпечення законності та 
правопорядку в суспільстві, правоохоронної інфраструктури обумовлено тією 
обставиною, що держава є провідним суб'єктом соціального управління, 
впливає на всі сторони життя суспільства. на суспільні процеси на користь 
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всього общества. Держава об'єднує всю систему громадських зв'язків на одне 
ціле, забезпечує організацію життя, регулює поведінка людей. Тому жодні 
інші громадські інститути, які мають статусу державного органу, немає права 
приймати він повноваження держави щодо реалізації його правоохоронної 
функції. Однак це не виключає взаємодії правоохоронних органів із 
громадськими інститутами у справі боротьби зі злочинністю. 

Соціальна роль сучасної цивілізованої держави проявляється у її 
здатності долати соціальні конфлікти. У науковій літературі «соціальний 
арбітраж» нерідко називають однією з функціональних ознак держави. У 
структурі органів держави особливо слід виділити апарат потреби. Він 
розглядається як одна з атрибутивних ознак держави. 

Система державних органів, включаючи воєнізовані структури, 
визнається як публічна влада. Ця ознака держави має принципове значення для 
характеристики правоохоронної функції держави. Лише держава має 
виняткову монополію на легальне застосування сили, юридично-владний 
примус. Для цього держава має не лише потенційну, а й у необхідних випадках 
реальну можливість позбавлення людини волі, її майна і навіть життя. Все це 
підкреслює специфічні властивості примусового механізму, характерного для 
публічної влади та відповідно правоохоронної функції держави. 

У функціональній структурі держави правоохоронна функція виступає 
об'єктивно необхідним напрямом її діяльності, без якої соціальна система та 
сама держава не можуть повноцінно функціонувати. Відповідно склався 
предмет діяльності держави у цій сфері – суспільні відносини, що 
охоплюються правоохоронною функцією держави. Маються на увазі суспільні 
відносини, які врегульовані нормами права та підлягають охороні від 
злочинних посягань та інших правопорушень. Саме соціальна система як 
об'єктивний критерій диктує необхідність встановлення спільних кордонів, 
змісту та організаційного ресурсу держави, необхідної для реалізації її 
правоохоронної функції. 

Забезпечення законності та правопорядку у суспільстві – головне 
призначення правоохоронної функції держави. Це цілком природно, оскільки 
предметом правоохоронної функції держави охоплюються найважливіші 
суспільні відносини, що виражають суспільні інтереси та потребують охорони 
від злочинних посягань та інших правопорушень. 

Водночас на правоохоронну функцію держави надає безпосередній 
вплив «подвійний» характер самої держави. З одного боку, держава має 
соціально-політичну природу, а тому активно впливає на соціальну систему, 
формує державну політику в різних сферах життя суспільства, у тому числі 
правову політику. І тут правова політика виступає напрямним вектором 
системи управління у правоохоронній сфері. З іншого боку, держава, її 
практична діяльність має організуючу сутність, наповнюється організаційним 
змістом, є організаторська робота з розвитку галузей економіки, соціальної 
сфери та адміністративно-політичного будівництва. Правоохоронна функція 
держави реалізується внаслідок цілеспрямованої діяльності державного 
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апарату та насамперед – правоохоронних органів. На цій основі формується 
організаційна складова правоохоронної функції держави. 

Наступний рівень концептуальної моделі правоохоронної функції 
держави становить механізм управління, за допомогою якого забезпечується 
переведення її в площину практичної реалізації. Механізм управління у разі 
охоплює такі компоненти: 1) кадри правоохоронної служби, службова 
інформація та телекомунікаційна техніка як невід'ємні умови, що 
забезпечують внутрішню «технологію» правоохоронної діяльності; 2) 
принципи, функції, методи, форми та службова етика, що виражають 
соціально-політичну сутність та зміст управління у правоохоронній сфері; 3) 
організація судочинства та інших правоохоронних процедур, за допомогою 
яких забезпечується відновлення об'єкта правопорушення у заданому 
правовому режимі та запобігання правопорушенням. Все це забезпечує якісну 
визначеність правоохоронної функції держави та системи управління у 
правоохоронній сфері. 

Зрештою, невід'ємним компонентом правоохоронної функції держави та 
механізму її реалізації виступає інститут юридичної відповідальності. 
Особливість юридичної відповідальності полягає в тому, що вона настає у 
зв'язку з порушенням правових норм, які охороняються державою. Цей вид 
відповідальності найбільш формалізований, має державно-владну природу, 
встановлено гранично чіткий порядок притягнення до відповідальності та 
застосування відповідних санкцій. 

Правоохоронна функція держави існує і реалізується лише у правовій 
формі. Право в цьому випадку виступає як офіційний інструмент (спосіб) 
ефективного впливу держави на відповідні групи суспільних відносин, 
поведінка людей. Теоретично управління та державній практиці правове 
регулювання визнається як функція державного управління. 

У змістовному аспекті правоохоронна функція держави виявляє себе у 
таких формах: конституційно-правовій, цивільно-правовій, адміністративно-
правовій та кримінально-правовій. Їм відповідає конституційне провадження, 
цивільне судочинство, адміністративно-деліктне провадження, кримінальне 
судочинство. Інакше кажучи, предмет діяльності правоохоронної функції 
держави структурований та формує державно-правовий механізм управління 
у правоохоронній сфері. 

У реалізації правоохоронної функції держави бере участь більшою чи 
меншою мірою весь державний апарат. Це особливою суспільною значимістю 
правоохоронної функції держави. Залежно від ролі та місця у державному 
апараті, обсягу функцій та повноважень у реалізації правоохоронної функції 
держави розрізняються органи загальної, галузевої та спеціальної компетенції. 
Органами загальної компетенції є Президент, як найвища посадова особа 
держави, Парламент, Уряд, місцеві представницькі та виконавчі органи. Вони 
забезпечують загальне керівництво всіма соціально-економічними та 
політичними процесами у суспільстві, включаючи правоохоронну сферу. 
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Щодо органів галузевої та спеціальної компетенції, то вони становлять 
найбільш розгалужену частину державного апарату. 

Взаємозв'язок та співвідношення органів загальної, галузевої та 
спеціальної компетенції у правоохоронній сфері неминуче пов'язані з 
функціональною структурою державні органи. Справа в тому, що функції 
органів загальної та галузевої компетенції за своїм обсягом та змістом ширші 
за правоохоронну функцію держави. Це тим, що органи загальної компетенції 
здійснюють керівництво всіма галузями економіки, соціальної сфери та 
адміністративно- політичного будівництва, зокрема правоохоронної сферою. 
Органи галузевої компетенції (міністерства та відомства) здійснюють 
керівництво та несуть відповідальність за розвиток конкретних галузей 
державного управління. У правоохоронній сфері компетенція галузевих 
органів управління обмежена адміністративно-деліктними повноваженнями і 
лише в межах їх предмета ведення. Інакше кажучи, правоохоронна функція 
держави входить лише частково до функціональної структури державних 
органів загальної та галузевої компетенції. 

Отже, враховуючи викладене, слід констатувати, що правоохоронна 
функція держави є типовим, об'єктивно необхідним спрямуванням діяльності 
держави з охорони суспільних відносин, урегульованих нормами права, 
характеризується своїм предметом діяльності, належить до суспільної сфери, 
здійснюється внаслідок цілеспрямованої діяльності правоохоронних та інших 
державних структур та правозахисних інституцій, а також існує та 
реалізується у правовій формі. 

 
 

ПРОПАГАНДА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 
 

Прокоп’єва А. 
доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, канд. екон. наук 

 
Інформація – найнебезпечніша і найвитонченіша зброя 21- го століття, 

це потужний засіб маніпуляції свідомістю цілих народів. На інформаційні 
війни направляється значно більше грошей, ніж на озброєння. Ця тематика 
привертає увагу багатьох дослідників, які визначають пропаганду як: 1) 
фабрикацію і розповсюдження повідомлень, які спотворюють факти, 
створюють дезінформацію з метою просування державних інтересів; 2) 
багатоелементну політичну технологію, орієнтовану на управління 
суспільством шляхом формування у реципієнтів міцних соціальних установ і 
стереотипів, що відповідають інтересам комунікатора. 

 Сьогоднішня війна з російським агресором є прикладом як через 
пропаганду - потужний інструмент інформаційної війни можна вплинути на 
свідомість громадян і налаштувати масоване зомбування через засоби масової 
інформації, розповсюджуючи фейки і фальшиву активність. 
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Особливістю війн 21- го сторіччя є широке використання дезінформації 
та пропаганди, найголовнішими платформами для якої є телебачення та 
мережа інтернет.  

Перехід війни з суто фізичної до гібридної перейшов ще на початку 20 - 
го сторіччя, коли держави почали використовувати кінематограф, 
підконтрольні їм радіостанції, телеканали, та інші медіа для розповсюдження 
пропаганди, кульмінацією чого стала друга світова війна, коли режим 
націонал-соціалістів запевнив німецький народ у необхідності об’явити 
тотальну війну усій Європі та провести наймасштабніший геноцид у модерній 
історії людства, поставивши відразу декілька націй під загрозу повного 
винищення, поки на далекому сході народ Японії був готовий таранити 
Американські кораблі на списаних літаках, тому що вони вірили у те, що їх 
лідер є втіленим богом. 

Після перемоги антигітлерівської коаліції у другій світовій війні, 
інформаційний фронт зрівнявся у важливості із полем бою, обидві сторони 
конфлікту почали активні пропагандистські компанії як усередині своїх країн 
так і закордоном, починаючи зйомкою кіно, яке просуває державні нарративи 
(чим особливо відмітились США) та закінчуючи фінансуванням цілих 
політичних партій. 

Після початку Четвертої індустріальної революції у 21 - му сторіччі, 
коли мережа інтернет, створена Американською розвідкою, розповсюдилась 
по всьому світові, інтернет став головною платформою для публікації 
пропагандистських матеріалів, через низку факторів що включає до себе 
інтернаціональність, непідконтрольність жодної із держав, та майже повну 
відсутність цензури. Інтернаціоналізація і глобалізація дозволяє 
розповсюджувати пропаганду як серед своїх громадян так і серед іноземців, 
деморалізуючи населення ворожої держави та поширюючи опозиційні настрої. 
Незалежність мережі інтернет від держави дозволяє пропагандистам створити 
ілюзію органічності, народності пропаганди, навіть якщо насправді вона 
походить із джерел профінансованих державними структурами та 
підконтрольних їм.  Відсутність централізованої системи цензури дозволяє 
державам вільно розповсюджувати дезінформацію, без риска блокування чи 
видалення їх веб-сторінок, що однак не заважає самім державам цензурувати 
інтернет на локальному рівні, блокуючи окремі сторінки, як це робить Росія та 
Китай, чи блокуючи увесь інтернет окрім схвалених державою сторінок, як це 
робить Корейська Народно-Демократична Республіка.  

Росія веде наймасштабніші інформаційні війни у світі. За даними 
Російської НДО «РосКомСвобода», з 2012 року на території Росії було 
заблоковано більше 600 тисяч веб-сторінок. Заблоковано прямо зараз – 622 414, 
а за останні 10 років - 1 263 328 веб-сторінок, що свідчить про активну 
політику цензури і боротьби з «інакомислієм». 

Саме Росія формувала громадську думку щодо анексії Криму і реальної 
військової небезпеки з боку України при підтримці «колективного заходу», що 
призвело до можливості ведення «спеціальної військової операції» при 
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відсутності масштабного громадянського супротиву всередині країни-
агресора. 

Так, у бюджеті РФ 2020 року на підтримку державних медіа передбалося 
1,3 млрд євро, а після розв'язання війни з Україною російська влада втричі 
збільшила фінансування державних ЗМІ. Про це пише видання The Moskow 
Times із посиланням на оперативну статистику Міністерства фінансів РФ. 

Із січня по березень з російського бюджету витратили 17 400 000 000 
рублів на статтю "засоби масової інформації". У ці ж місяці 2021 року на ЗМІ 
було витрачено 5 400 000 000 рублів, тобто витрати зросли в 3,2 рази. 

Під час бойових дій у березні Мінфін РФ заплатив за держпропаганду 
11,9 млрд рублів, це вдвічі більше, ніж за січень і лютий, підрахувало видання 
«Фокус». При цьому витрати на соціальну підтримку громадян РФ збільшила 
лише на 6,5%, до 1,719 трлн, а фінансування армії збільшили лише на 11%, до 
824 млрд рублів, витрати на національну безпеку і правоохоронців підняли на 
5,6%, до 501,6 млрд рублів. 

Інформаційну війну, що є інформаційним забезпеченням агресії 
Російської Федерації проти України, відомий російський політик Борис 
Нємцов охарактеризував як війну нацистського режиму проти демократичної 
держави: «Виграти війну можуть нацисти із Геббельсом на чолі. Те, що 
Україна програла інформаційну війну — це факт. Але те, що ви не повинні з 
цього приводу дуже переживати — це теж факт. Ви ж не нацистська держава».  

Протягом останніх років українське суспільство напрацьовує й свої 
рекомендації для протидії інформаційним загрозам і сприяння інформаційній 
безпеці держави. Серед найважливіших заходів слід виокремити такі: 
моніторинг медіа щодо наявності матеріалів, які містять деструктивний 
інформаційний контент; доведення результатів моніторингу до 
правоохоронних органів; посилення діяльності, спрямованої на поширення 
медіаграмотності серед населення; заохочення громадськості до викриття 
неправдивої інформації або повідомлень маніпулятивного змісту; 
спростування фейків і доведення до громадян правдивої інформації; вивчення 
закордонного досвіду протидії негативним інформаційним впливам; 
стимулювання влади до вдосконалення чинного законодавства у сфері 
інформаційної безпеки. Для цього сьогодні, як ніколи, важливо створити 
систему державних інститутів, що буде ефективно протидіяти інформаційним 
бомбам ворога. 
 
 

ВТІЛЕННЯ СТАРТАПУ ФІНТЕХ DIOOL В КАМЕРУНІ 
 

Соколова З. 
доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, канд. екон. наук  

 
Фінтех (фінансові технології) — це технології, які застосовуються у 

фінансових службах, або використовують для керування фінансовими 
аспектами бізнесу компанії.  Раніше фінтех працював виключно як розробка 
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для внутрішніх процесів фінансових установ без доступу для споживачів. 
Сьогодні фінтех став основою для всіх онлайн-транзакцій також і для 
споживачів фінансових послуг – переказів грошей, кредитування, сплати 
комунальних платежів тощо. 

Фінтех як індустрія — це молода галузь, хоча саме слово “фінтех” є не 
новим. Фінансові технологію існують стільки ж, скільки і фінансові послуги. 
Власне слово “фінтех” вперше було опубліковано у 1980-х роках в газеті 
Sunday Times в статті Пітера Найта з назвою “Фінтех”, де був описаний бот, 
який вніс зміни в його електронну пошту. 

Після кризи 2008 року довіра споживачів фінансових послуг у старому 
форматі була зруйнована і назріла потреба у нових фінансових бізнес-моделях. 
Так з’явились тисячі стартапів у галузі фінтех. Вони швидко розвивалися і 
суттєво змінили комерцію, інвестиції, управління активами, страхування та 
операції з цінними паперами. Саме завдяки фінтеху стало можливо існування 
криптовалют. Великі корпорації почали інвестувати у фінтех-бізнес, який 
сприймався як альтернатива старим бізнес-моделям фінансового сектору. 

Сьогодні фінтех — це одна з найдинамічніших сфер світового ринку. 
Щорічно у фінтех інвестуються 500 млрд дол. США і створюються більше 500 
фінтех стартапів.  

Фінтех індустрія і програмне забезпечення для надання послуг в 
Інтернеті найбільш широко представлені категорії серед світових компаній-
єдинорогів (компанії, які швидко ростуть, досягають капіталізації 1 млрд дол. 
США і відкривають нові ринкові ніші). На кожну з компаній фінтех припадає 
15% усіх єдинорогів. 

Також є тенденція інтеграції фінтех продуктів в інші сфери життя. 
Наприклад, можливість здійснення переказу коштів у месенджерах, 
нарахування бонусів клієнтам за кількість пройдених кроків, фіксація походів 
дітей до школи за допомогою банків через FaceID тощо. Отже, проникнення 
фінтеху та слів, пов’язаних з ним, у повсякденне життя щороку збільшується. 

Фінансові компанії по всьому світу взяли курс на цифровізацію. Усе 
більше бізнес-процесів стають автоматизованими або доповнюються 
інноваційними технологіями для підвищення їхньої раціональності та 
результативності. 

Одним з яскравих прикладів втілення інноваційних технологій є B2B-
сервіс Lightico. Він надає бізнесу різноманітні інструменти. Основним серед 
них є модуль електронного підпису документів (eSignature). Також тут 
доступний ряд додаткових функцій для створення шляху користувача 
(customer journey): цифрова верифікація ID, заповнення форм, 
розповсюдження документів та проведення онлайн-платежів. Lightico 
дозволяє користувачам миттєво засвідчувати документи електронним 
підписом, ділитися фото ID або завантажувати відповідні документи для 
валідації транзакцій та автоматизувати робочі процеси. 

Lightico виявила, що традиційні банки, які переходять на мобільні, 
цифрові клієнтські процеси, спостерігають на 33% швидший процес адаптації, 
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на 67% зниження рівня відмов і на 25% збільшення конверсії клієнтів 
(співвідношення кількості унікальних до кількості активних відвідувачів 
ресурсу). Як виявилося, впровадження фінансових технологій корисне не 
тільки для клієнтів, але і для збільшення прибутковості банків. 

При широкому розповсюдженні використання фінансових технологій, 
щоб ефективно спілкуватися, споживачам та працівникам фінансової індустрії 
необхідна міцна технологічна база і навички користування ними. 

Необхідно вказати, що поширення фінтех відбувається не тільки в 
розвинутих країнах, а й також в країнах, що розвиваються, зокрема в Африці. 
При тому, головними розробниками фінтех є самі африканці, а не 
представники країн, так званих лідерів по новим технологіям — європейських 
або США. 

Чудовим прикладом суто африканських фінтех може бути створена в 
Камеруні цифрова платформа Diool. Її мета полягає в тому, щоб на основі цієї 
платформи продавці могли платити своїм постачальникам або щоб їхні 
клієнти могли їм платити незалежно від платіжних засобів, які вони 
використовують. 

Diool був розроблений камерунським підприємцем на ім'я Серж Бупда у 
2015 р. До того він вчився і жив 15 років за кордоном. Причиною того, що він 
вирішив втілити фінтех платформу було користування на той момент тільки 
готівкових грошей для покупок в Камеруні. Для реалізації цього проекту він 
покинув стабільну роботу і комфортне життя в Європі, повернувся в рідне 
місто Дуала і заснував фінтех-стартап Diool. 

Важливим моментом при втіленні стартапу Diool було відсутність 
супротову з боку місцевих підприємців. Засновник стартапу виявив, що 
причина, по якій продавці віддавали перевагу готівці, була технічною, а не 
опір інноваціям. Тоді управління грошовими потоками було для продавців 
дуже складним через те, що платежі проводилися одночасно на різних 
цифрових платіжних сервісах. Треба було звіряти велику кількість платежів, 
випущених за допомогою різноманітних сервісів мобільних грошей, а також  
готівки у вигляді банкнот та монет, ще були — чеки та інші платіжні 
інструменти. Це було дуже трудомістким процесом, і був високий ризик 
помилок при проведенні звірянь. Так народилася концепція, яка інтегрувала 
існуючі кілька сервісів в єдину унікальну платформу. 

Гарантуючи високу дієвість свого продукту, підприємець С. Бупда зміг 
викликати зміни в поведінці продавців, які змогли відмовитися від своїх 
старих звичок, щоб використовувати нову цифрову платформу Diool. Сам 
підприємець, проживши більше 10 років в Європі, вірив у те, що африканці 
сприйнятливі до інновацій, зокрема, якщо пропозиція є актуальною. Це саме і 
дозволило втілити новий стартап. 

Робота над новою цифровою платформою Diool була розпочата у 2015 
році і тривала до 2018 року. Протягом цього періоду були укладені партнерські 
угоди з телекомунікаційними компаніями і фінансовими установами-
партнерами. Після всіх процедур було створено агрегатор фінансових послуг 
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з кількома способами оплати для дрібних торговців для прийому платежів або 
сплати постачальникам. 

У 2021 році стартап Diool отримав 2,5 мільйона євро від нового 
інвестора, і став однією з найбільш фінансованих фінтех-компаній 
франкомовної Африки.  

Компанія зареєструвала понад 2 тис. продавців і обробила понад 120 млн 
дол. США, чому сприяла стратегічна інтеграція з усіма постачальниками 
мобільних грошей Камеруну та партнерство з Societe Generale, французьким 
багатонаціональним інвестиційним банком. 

В майбутньому планується розширення діяльності компанії за межі 
Камеруна і працювати також в Західній Африці. 

 
 

ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ ТА СУБ’ЄКТИ ЗВЕРНЕННЯ ДО  
МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЩОДО ЗЛОЧИНУ  

АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ 2022 РОКУ 
 

Андрущук Д., студент 
Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Стрельцова О., доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства, д-р. юрид. наук 

 

Черговий акт агресії Російської Федерації, який розпочався 24 лютого 
2022 року та призвів до широкомасштабного вторгнення збройних сил 
Російської Федерації за сприяння Республіки Білорусь в Україну, має знайти 
належну правову оцінку. і, як наслідок, адекватна правова відповідь винним.  

У міжнародному кримінальному праві акт агресії є найсерйознішим 
порушенням принципу незастосування сили або загрози силою. Основною 
ознакою агресії є застосування збройної сили проти іншої держави.  

Відповідно до пункту 4 статті 2 Статуту ООН держави зобов'язуються 
утримуватися в міжнародних відносинах від погрози силою або її 
застосування як проти територіальної цілісності або політичної незалежності 
будь-якої іншої держави, так і будь-яким іншим способом несумісні з цілями 
ООН, визначеними в статті 1 Статуту. Як відомо, із цього зобов’язання є лише 
два винятки, на підставі яких застосування сили проти іншої держави 
вважатиметься порушенням міжнародного права: реалізація права на 
колективну безпеку, затвердженого Радою Безпеки ООН (ст. 39) здійснення 
права на індивідуальну та колективну самооборону (ст. 51). Жоден із цих 
винятків не може бути поширений на застосування сили Російською 
Федерацією проти України.  

Юрисдикція Міжнародного кримінального суду поширена на Україну  
відповідно до Постанови Верховної Ради України щодо визнання Україною  
юрисдикції цього суду у справі про злочини проти людяності, вчинені  
високопосадовцями держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та  
масового вбивства громадян України під час мирних акцій протесту в період  
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з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та Заяви Верховної Ради  
України про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального  
суду щодо вчинення високопосадовцями Російської Федерації та лідерами  
терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» злочинів проти людяності та  
військових злочинів, що призвело до особливо тяжких наслідків та масового  
вбивства громадян України, враховуючи положення Римської Статут і  
практика суду. 

Водночас розпочато роботу зі збору доказів, на підставі яких буде 
забезпечено відповідальність за злочини, які підпадають під юрисдикцію 
Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, 
військові злочини, злочини агресії, складові пп. які містяться в статтях 6-8 bis 
Римського статуту).  

Кожен, хто володіє інформацією про вчинення цих злочинів, може 
зробити свій внесок у цей процес, звернувшись до офісу прокурора 
Міжнародного кримінального суду за спеціальною адресою в Інтернеті.  

З подібною метою Генеральна прокуратура України створила 
спеціальний онлайн-ресурс для належного документування військових 
злочинів і злочинів проти людяності, вчинених російською армією в Україні.  
На жаль, за доповіддю прокуратури Міжнародного кримінального суду  

злочин агресії, вчинений в Україні, який ініціював вчинення інших 
міжнародних злочинів, залишається без належного реагування. Оскільки 
Російська Федерація не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального 
суду, не вдасться налагодити належну міжнародну реакцію на цей злочин.  

Агресія є найтяжчим міжнародним злочином, який порушує імперативні 
норми міжнародного права та загрожує міжнародному правопорядку, тому 
міжнародно-правова відповідальність Росії виникає як перед Україною як 
постраждалою державою, так і перед світовим співтовариством загалом. 
Зрозуміло, що оскільки російська агресія має комплексний характер, 
міжнародно-правові заходи, спрямовані на припинення агресії, притягнення 
Російської Федерації як держави та осіб, винних у скоєних злочинах, до 
відповідальності, повернення порушених прав, відшкодування завданої шкоди 
та гарантії не повторення цих акти повинні бути комплексними і послідовними, 
мати системний характер.  

Міжнародний кримінальний суд вже розслідує російську агресію в 
Україні. 28 лютого 2022 року прокурор Міжнародного кримінального суду 
Карім Хан особисто ініціював розслідування російського вторгнення в 
Україну.  

У березні за запитом 42 країн МКС оголосив про початок розслідування 
військових злочинів щодо вторгнення Росії в Україну. Україна заявила, що 
вимагатиме в міжнародних судах максимально суворого покарання для 
російських військових, причетних до військових злочинів, аж до довічного 
ув'язнення. Проте Україна не ратифікувала Римський статут, документ, на 
основі якого діє Міжнародний кримінальний суд. Водночас Римський статут 
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передбачає можливість, що й без ратифікації держава може визнавати 
юрисдикцію суду в певних справах.  
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ  
КОМЕРЦІЇ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

 
Боднар О., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Набок І., доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин і бізнесу, канд. екон. наук, доцент 

 
Відносини, що виникають у сфері електронної комерції, є частиною 

економічних відносин, які формуються та розвиваються в межах 
національного господарства та світової економіки. Варто зазначити, що 
враховуючи природу електронної комерції, господарські процеси, які 
відбуваються в цій сфері, мають здатність впливати на економічні системи 
різних рівнів, починаючи від світової торгівлі й до функціонування окремих 
економічних суб’єктів.  

Наразі можна виокремити 9 найбільших країн та ринків електронної 
торгівлі у світі, до них належать: Китай, США, Великобританія, Японія, 
Німеччина, Франція,  Південна Корея, Канада та Бразилія. Сьогодні Китай є 
найбільшим у світі ринком електронної комерції на чолі з дочірніми 
компаніями групи Alibaba, а саме Taobao,  Alibaba.com, Tmall та іншими. З 35% 
річного зростання, Китай також є одним з найбільш швидко зростаючих 
ринків електронної комерції.  

Наразі Сполучені Штати є другою за величиною країною електронної 
торгівлі в світі, на чолі з гігантами електронної комерції Amazon i eBay. 
Amazon є однією з найдорожчих компаній у світі, другою за величиною 
технологічною компанією світу за доходами, а також другим за величиною 
роботодавцем у Сполучених Штатах Америки.  

Німеччина є другим за величиною ринком електронної комерції Європи 
після Великобританії. eBay і місцевий інтернет-магазин роздрібної торгівлі 
Німеччини Otto, в тому числі і Amazon, є основними онлайн-платформами для 
комерції.  

Як тренд розвитку світової економіки і суспільства цифровізація по-
різному впливає на різні сфери. А від ступеня впливу цифровізації на 
національне економічне та соціальне життя залежить місце кожної країни у 
світовому співтоваристві.  

Природні здібності людини є межею збільшення швидкості роботи 
техніки і визначають тим самим межу життя індустріальної техніки. Ця межа, 
у свою чергу, встановлює межі заснованих на ній економічних відносин. Як 
результат, скорочується простір ефективного використання ринкових законів 
економіки. Однак і в період розквіту ринкових механізмів були так звані 
«провали» ринку, тобто ті сфери економіки і суспільства, де ринковий 
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механізм виявлявся неефективним.  Об’єктивно виникає необхідність у 
державному регулюванні відтворення приватного сектору економіки, де 
індустріальна техніка була б адекватною  

ринковим відносинам. У структурі виробничих сил міститься 
кардинально новий елемент техніки, який якісно змінює траєкторію 
технічного прогресу. Саме він стає стратегічним напрямом технічного 
прогресу, оскільки в ньому закладено майбутнє економіки. Цей якісно новий 
напрям розвитку техніки визначає пріоритетну тенденцію суспільного 
розвитку.   

Щоб зрозуміти логіку розвитку сучасного науково-технічного прогресу, 
важливо визначити межу розвитку індустріальної техніки, яка одночасно 
містить вихідний пункт розвитку нової техніки. Якщо межею розвитку 
індустріальної техніки є фізичні можливості людини у процесі виробництва, 
то інновація повинна бути така, яка здатна забезпечити функціонування 
техніки без людини. Іншими словами, для подолання межі розвитку 
індустріальної техніки і продовження технічного, а також соціально-
економічного прогресу, необхідна заміна людських функцій у процесі 
виробництва.  

Термін «цифрова економіка» стосовно економіки до певної міри є 
умовним, оскільки являє собою один з елементів продуктивних сил і ніяк не 
стосується другої сторони економіки – соціально-економічних відносин. Отже, 
він виражає якісні зміни в засобах виробництва. Фундаментальний зміст, 
економічна сутність «цифрової економіки» полягають у зміні стану людини у 
процесі праці. Із цієї зміни виростають нова економіка і нова спільнота. 
Людина переміщується в простір для творчості. Адже її науковою працею 
були винайдені цифрові засоби виробництва з метою кардинальних змін у 
самій праці та відносинах між людьми в суспільстві.  

Цифрова технологія, формуючи нові продуктивні сили, кардинально 
змінює соціально-економічні відносини між людьми. Нова техніка виникає 
спонтанно в різних точках економічного простору. Нові відносини між 
людьми формуються як результат розвитку внутрішніх суперечностей у межах 
попередньої форми економіки. Цифрові продуктивні сили є матеріальною 
основою для виникнення нової економічної системи. Деякі її контури можна 
спостерігати на стадії становлення. Правда, реально вони присутні не в 
зрілому вигляді, а в певних перехідних економічних формах, що поєднують у 
собі економічні відносини, які відступають, і ті, які тільки формуються.   

Цифрові технології не можуть стабільно функціонувати, 
підлаштовуючись під кон’юнктурні коливання ринкових цін. Тому на 
сучасному етапі становлення нової економічної системи важливим способом 
її координації стає економічна й промислова політика держави, яка повинна 
стимулювати технічні інновації та сприяти інтеграції ринкового сектору в 
суспільне відтворення.  

Якісно нові цифрові елементи продуктивних сил і нові соціально-
економічні відносини змінюють структуру суспільного відтворення, 
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збільшують простір і межі економіки. Зростання трудової діяльності у творчій 
сфері означає, що складовою частиною суспільного відтворення стає 
виробництво знань, тобто наука. Іншими словами, крім двох традиційних 
підрозділів суспільного відтворення (виробництва інвестиційних товарів і 
споживчих благ) з’являється третій підрозділ – виробництво знань. Таким 
чином, у високорозвинутих країнах сучасна економіка – це економіка  

змішаного ринкового типу. Її технічна основа є різнорідною. 
Переважання індустріального сегмента поєднується з цифровими 
технологіями. На сьогодні стабільний графік роботи як один із елементів 
організації класичних трудових відносин поступово втрачає своє значення в 
сучасній економіці.  Найновіші форми праці, класифіковані за критерієм 
робочого графіку працівника, характеризуються як.  

1) Робота за сумісництвом. У цій формі зайнятості визначальною 
вимогою до е-працівника є виконання певного обсягу роботи, а не тривалість 
робочого дня, або визначені ним часові межі.   

2) Праця з гнучким графіком роботи. Особливістю цієї форми організації 
праці є право е-працівника самостійно визначати графік робочого часу в 
межах визначеної загальної кількості робочих годин (впродовж робочого дня, 
тижня, місяця). Ця система дозволяє компанії залучати висококваліфікований 
персонал з усього світу та працювати майже постійно, а співробітників – 
коригувати графік роботи відповідно до власних потреб.   

3) Тимчасова робота (робота на умовах строкових трудових договорів). 
Це форма організації праці, за якої працівник наймається на певний період для 
виконання визначеного виду та обсягу роботи.  

Варто відзначити, що, таким чином, за рахунок впливу інформаційних  
технологій можемо спостерігати появу нових форм праці, а саме організаційно 
правових засобів та передумов функціонування інтелектуальної праці, що в 
свою  чергу характеризуються відсутністю або трансформацією однієї або 
декількох  характеристик класичних трудових взаємовідносин, а саме 
утворенням особливих  трудових договорів, згідно з якими модифікується 
спосіб найму працівників та  здійснюється зручне правове врегулювання 
діджиталізованих відносин у сфері  працевлаштування; трансформацією 
сприйняття робочого місця у звичайному  розумінні цього елементу 
організації праці; можливістю застосування такого графіку  робочого часу, 
який дає змогу забезпечити оптимізацію робочого часу працівника.  

Отже, діджиталізація та електронна комерція суттєво впливають на 
світову  економіку, оскільки завдяки цим аспектам цифрового життя 
суспільства, які виникли  в XXI ст., світовій економіці вдалося суттєво 
переформатуватися: виникнення  штучного інтелекту, онлайн-майданчиків 
для торгівлі, додатків для управління  власними обліковими записами, онлайн-
банкінгу та роботизації основних  виробничих процесів дозволили знизити 
кількість часу, які витрачає людина на  рутинні завдання, збільшити 
ефективність та продуктивність праці. Цифрова сфера продукує все більшу 
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частку ВВП, що дозволяє з упевненістю сказати, що за цифровою сферою – 
майбутнє світу та його загальний розвиток. 
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Однією із загальних закономірностей, які визначають розвиток сучасних 

міжнародних авіаційних відносин, поряд з інтернаціоналізацією економічного 
життя є динамічна інституціоналізація цих відносин. Вона проявляється у 
стійкій тенденції підвищення ролі міжнародних інститутів та механізмів в 
управлінні процесами, що відбуваються у світовій цивільній авіації. Для 
підтримки та забезпечення безпечних й ефективних умов експлуатації 
міжнародних повітряних комунікацій у глобальному масштабі необхідні 
постійні зусилля всіх членів міжнародної авіаційної спільноти – урядів, 
авіакомпаній, експлуатантів повітряних суден, аеропортів тощо. 

Під впливом цієї об’єктивної потреби виникли міжнародні інститути та 
механізми дня сприяння колективним пошукам вирішення питань 
співробітництва у галузі міжнародної цивільної авіації на основі оптимального 
поєднання інтересів членів міжнародного авіаційного співтовариства. До них 
належать Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), регіональні 
авіаційні організації Європи, Африки та Латинської Америки, численні 
неурядові авіаційні організації. 

Кількість міжнародних авіаційних організацій говорить про високий 
авторитет цих організацій серед членів міжнародної авіаційної спільноти. У 
них вони бачать дієві та активні регулятори політичних та нормотворчих 
процесів, що відбуваються у міжнародній цивільній авіації, органи широкого 
та плідного співробітництва, які сприяють координації та концентрації зусиль 
членів авіаційних організацій у пошуках колективних рішень поточних та 
довготривалих завдань у галузі міжнародної аеронавігації та міжнародного 
повітряного транспорту. 

В історичному екскурсі процес інституціоналізації міжнародних 
відносин у сфері авіації розпочався з неурядових організацій, які відповідно 
до своїх функцій та компетенцій зосередили роботу на науково-практичній 
розробці правових проблем міжнародних повітряних перевезень. Подальший 
еволюційний розвиток авіаційних організацій прямо позначився на змісті 
міжнародного повітряного права. Почала формуватися самостійна, відносно 
однорідна група норм, спеціально призначена для регулювання діяльності 
міжурядових авіаційних організацій. 
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Значну роль відіграють у розвитку співробітництва в галузі цивільної 
авіації регіональні міжурядові конференції, які періодично збиралися для 
вивчення та оперативного вирішення різних практичних питань експлуатації 
міжнародних повітряних ліній та радіозв’язку, забезпечення метеорологічної 
та іншої інформації, встановлення маршрутів та розкладів, а також вжиття 
практичних заходів щодо імплементації правил аеронавігації. 

На етапі лібералізації ринку повітряних перевезень регулювання авіації 
піддається серйозному сумніву. Політика «Відкритого неба» США прагнула 
до підписання угод з іншими державами, які потім отримували дозвіл на 3-тю, 
4-ту та 5-ту свободи повітря: можливість спільного використання кодів, 
вільного встановлення тарифів, свобода у визначенні перевізних ємностей та 
частоти польотів.  

Дерегуляція цін у поєднанні зі зниженням бар’єрів входу на ринок 
призвела до сильного цінового тиску через появу нових авіакомпаній. Однак 
приблизно дві третини новостворених авіакомпаній згодом зникли з ринку 
через припинення діяльності, були поглинені або брали участь у злитті. Як 
наслідок, зросла концентрація в авіаційній промисловості. 

Окрім скорочення витрат, авіакомпанії також адаптували свої бізнес-
моделі та стратегії до нового конкурентного середовища. Концепція «без 
надмірностей» і запровадження лоукостерів – це стратегії постачання, які 
стали широко поширеними серед авіакомпаній. 

Дерегуляція авіаційної галузі сприяла появі хабової моделі аеропортів. 
Побудова каналів маршрутів через мережі хабів дозволила скоротити витрати, 
тоді як створення хабів також призвело до природної монополії для певних 
авіакомпаній у різних місцях. Дані авіакомпанії могли до певної міри 
уникнути цінового тиску. Як правило, хаби контролювалися авіакомпаніями, 
які генерували понад 60% усіх рейсів, пасажиропотоків. 

В Європі процеси дерегуляції відбувалися з відставанням від США у 15 
років. З 1997 року створено єдиний внутрішній авіаринок серед країн-членів 
Європейського Союзу. Відкладення дерегуляції в Європі пояснюється 
неоднорідною структурою ЄС, яка не дозволяла впроваджуватись такими ж 
темпами, як у США. 

Проте європейський ринок не можна назвати лібералізованим. Існує ще 
незліченна кількість нормативних актів, які впливають на авіаційну галузь. 
Зокрема, важливими є наступні: 

 регулювання позаєвропейських маршрутів і позаєвропейських 
авіаліній; 

 регулювання доступу до потужностей аеропорту; 
 перешкода пан’європейським злиттям; 
 виплата відкритих і прихованих субсидій тощо. 
На відміну від авіаційної промисловості США, на яку з самого початку 

впливали приватні компанії, європейська авіаційна галузь завжди перебувала 
під сильним впливом урядового втручання та компаній, що фінансуються 
державою. 
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Загалом, варто відзначити, що завдяки вдалому функціонуванню 
міжнародних інституцій з регулювання авіаційних перевезень, в світі зросла 
кількість авіаперевезень з 1970 р. до 2019 р. більш ніж в 11 разів. Проте, 
пандемія COVID-19 спричинила падіння обсягів авіаперевезень в 2020 р. 
порівняно з 2019 р. в 2,51 рази. 

Таким чином, пандемія COVID-19 стала світовим викликом для 
авіаційної галузі, оскільки за таких умов падіння обсягів пасажирських 
авіаційних перевезень було безпрецедентним. В таких умовах надзвичайно 
важливою є роль світових інституцій, які б допомогли розвитку авіаційної 
галузі та хоча б утриматися на плаву основним гравцям. 
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Жахлива війна в Україні принесла величезні людські страждання, і це 

також збільшило ризики фінансової стабільності через вплив практично на всі 
аспекти економічної діяльності та умови фінансування. Це відображається на 
прямому впливі на світову торгівлю та інвестиції. Визначено п'ять 
торговельних та інвестиційних каналів, через які країни зазнають впливу 
російської агресії проти України. До них належать:  

I. товарні ринки (особливо продовольчі та енергетичні),  
II. логістичні мережі,  

III. ланцюги поставок,  
IV. прямі іноземні інвестиції,  
V. окремі сектори.  

Зазначається, що світова торгівля скоротиться на 1%, що призведе до 
падіння світового ВВП на 0,7% та ВВП країн з низьким рівнем доходу на 1%. 
Окрім цих прямих наслідків, довгострокові наслідки війни для світової 
торгівлі та інвестицій значною мірою залежатимуть від того, як уряди 
реагуватимуть на зміну геополітичного середовища. 

У довгостроковій перспективі війна може докорінно змінити глобальний 
економічний і геополітичний порядок, якщо зміниться торгівля енергоносіями, 
переконфігурація ланцюгів постачання, фрагментація платіжних мереж і 
переосмислення резервних валют країнами. Посилення геополітичної напруги 
ще більше підвищує ризики економічної фрагментації, особливо для торгівлі 
та технологій. 

Російсько-український конфлікт підкреслив, що країни можуть бути 
повністю відрізані від глобальної фінансової системи, а доларові резерви, які 
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вони старанно накопичували, можуть миттєво стати марними. Ймовірно, це 
прискорить відхід від долара до альтернативних активів і платіжних систем. 

Крім дисбалансу в глобальній фінансовій системі, заснованій на доларі, 
який спостерігався протягом деякого часу, зараз ми бачимо вплив 
використання долара як зброї на глобальну економіку та світову владу. Хоча 
це постійна загроза, і протягом останніх двох десятиліть країни шукали 
способи диверсифікувати свої фінансові системи, швидкість і суворість 
санкцій, накладених на Центральний банк Росії, і закриття SWIFT для країни 
підкреслили, як необхідний доступ до долара. 

За одну ніч росія опинилася у фінансовому глухому куті, а заощадження 
громадян знищені різким падінням курсу рубля, який впав на 50% щодо долара 
з початку 2022 року. 

Які наслідки для економік АСЕАН+3? 
Одне з побоювань деяких країн полягає в тому, що міжнародні санкції, 

накладені сьогодні на росію, також можуть бути застосовані до них у 
майбутньому, залишивши їхні великі доларові резерви недоступними та 
безцінними. Відповідно, кроки до підтримки альтернатив системі обміну 
повідомленнями SWIFT, ймовірно, зростатимуть. 

Наразі в Китаї існує Транскордонна міжбанківська платіжна система 
(CIPS), незалежна міжнародна платіжна та клірингова система в юанях, яка 
поєднує міжнародні та офшорні клірингові ринки та банки-учасники, яка була 
запущена в 2015 році. Має 1280 користувачів — 75 банків-учасників і 1205 
непрямі учасники — у 103 країнах його використання було активізовано під 
час ініціативи «Один пояс, один шлях». Власна російська система обміну 
повідомленнями та платежів – Система передачі фінансових повідомлень 
(SPFS) – має близько 400 користувачів і десяток іноземних банків з таких країн, 
як Китай, Куба, Білорусь, Таджикистан і Казахстан. І CIPS, і SPFS бліднуть у 
порівнянні з SWIFT, який використовують 11 000 фінансових установ у понад 
200 країнах. 

У майбутньому деякі економіки можуть стати більш відкритими для 
проведення транзакцій в альтернативних платіжних системах, крім SWIFT, 
щоб диверсифікувати ризик використання єдиної платіжної мережі. 

Проте в короткостроковій перспективі попит на долари істотно не 
зменшиться. І отже, що було б цікаво, чи CIPS та інші платіжні системи, 
розташовані за межами США та Європи, також прагнуть створювати 
можливості для переказу платежів у доларах або євро. Це запропонує 
альтернативу повній залежності від SWIFT, але при цьому забезпечить доступ 
до платежів у доларах. 

Така система вже існує і стала ключовою інновацією в мультивалютних 
офшорних платіжних системах. Автоматизована система переказів 
клірингової палати (CHATS) у Гонконгу, Китай, — це група систем валових 
розрахунків у режимі реального часу, кожна з яких здійснює розрахунки в 
HKD, USD, EUR та RMB. Цей тип платіжної системи є ідеальним прототипом, 
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який деякі економіки АСЕАН+3 можуть розглянути, можливо, прагнучи 
відтворити подібну платіжну систему, якою можна керувати в регіоні. 

Для здійснення міжвалютних платежів необхідна конвертація валюти, 
де балансовий звіт, бажання та здатність керувати відповідним ринковим і 
валютним ризиком є важливими. У системі повинна бути достатня 
внутрішньоденна ліквідність, яку необхідно попередньо поповнити. Потрібна 
взаємодію між системами, яка включає години роботи, доступ, кліринг і 
протоколи розрахунків і стандарти повідомлень. Управління ризиками 
відповідності та витратами, пов’язаними з боротьбою з відмиванням грошей, 
потребуватиме фінансування, а правила централізовано та узгоджено керувати 
ними. 

Крім того, між учасниками має бути високий рівень спільної політичної 
волі. Хоча АСЕАН+3 вже має це з точки зору сприяння регіональному 
фінансовому співробітництву, ще належить побачити, скільки країн будуть 
зацікавлені у створенні альтернативної платіжної системи.  

Хорошою відправною точкою може бути започаткування техніко-
економічного обґрунтування для розгляду вищезазначених питань і 
планування того, як можна створити та розширити альтернативну інтегровану 
регіональну систему платежів і розрахунків, пропонуючи платежі та 
розрахунки в ряді валют, включаючи долар і євро. Щоб уникнути таких самих 
ризиків використання зброї, слід зосередитися на регіонально керованій 
системі або ряді додаткових варіантів оплати та розрахунків, а не на надмірній 
залежності від однієї країни. 

У довгостроковій перспективі відмова від утримання долара як 
резервної валюти прискориться, особливо в міру поширення альтернативних 
платіжних систем. Центральні банки, швидше за все, захочуть перевести 
більшу частину своїх резервів у золото, що зберігається у їхніх власних 
країнах, а також у більш широкий кошик іноземних валют та активів. 

Санкції на продаж нафти і газу Ірану, а тепер і росії, можуть прискорити 
занепад нафтодоларової системи. Нещодавно ми бачили, що Саудівська 
Аравія, як повідомляється, веде переговори щодо прийняття оплати за частину 
своєї нафти в юанях. Чи відбудеться це на практиці, ще належить побачити, 
але сам факт того, що такі дискусії зараз відбуваються, допомагає 
обґрунтувати цю дискусію. Дійсно, якби це сталося значною мірою, це суттєво 
зменшило б залежність від доларів і потребу в них, а отже, сприяло б 
подальшому розвитку альтернативних платіжних систем. Крім того, тепер 
країни будуть більш відкритими для розміщення активів на більшій кількості 
бірж, ніж лише в США, Європі та Великобританії, щоб зберегти доступ до 
ринків і фінансування у випадку, якщо вони також зіткнуться з санкціями. 

Підсумовуючи, поєднання цих кроків сприятиме поточній деглобалізації, 
особливо після пандемії COVID-19. Ланцюжки поставок, які вже були 
розірвані, ймовірно, будуть загострені російсько-українським конфліктом і 
підштовхнуть світ до більш закритих регіональних торгових блоків. Ймовірно, 
ми побачимо тісніші торговельні відносини між Канадою, США та Мексикою; 
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між європейським регіоном, Північними країнами та Балканами; і, звичайно, 
подальша інтеграція в АСЕАН+3. 

Для АСЕАН+3 це означатиме посилення підтримки регіональної 
торгівлі та послуг, а деякі економіки стануть більш відкритими для платежів і 
розрахунків у валютах, відмінних від долара. Одним з результатів може бути 
фінансова система, яка розділилася на два або більше окремих фінансових 
центрів, які підтримують більший діапазон валют і використовують 
альтернативні платіжні системи, а не поточну глобальну доларову. Це цілком 
може закінчитися позитивним результатом для світу, особливо для країн з 
економікою, що розвивається, які більше не будуть змушені зберігати 
мільярдні резерви в доларах і зможуть натомість спрямувати ці заощадження 
на підтримку своєї внутрішньої політики.  

Наслідки війни росії проти України вже потрясли не лише ці країни, але 
й ввесь світ, і вказують на важливість глобальної системи безпеки та 
регіональних домовленостей для буферизації економік. 

Хоча деякі наслідки можуть повністю проявитися лише через багато 
років, вже є чіткі ознаки того, що війна та спричинений нею стрибок цін на 
основні товари ускладнить для політиків у деяких країнах дотримання 
крихкого балансу між стримуванням інфляції та підтримкою економічного 
відновлення після пандемії. 
 
 

 
ВБИВСТВА: ВБИВСТВО ПЕРШОГО СТУПЕНЯ 

 
Веліляєва Н., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Лесь І., доцент кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства, канд. юрид. наук 

 
Тяжким вбивством вважається неправомірне вбивство людини скоєне 

заздалегідь обдуманим злим наміром. Тяжке вбивство, скоєне шляхом 
отруєння, із засідки або інше навмисне, заздалегідь обдумане, злісне чи 
навмисне вбивство або вбивство здійснене при скоєнні або спробі вчинення 
підпалу, втечі, тяжкого вбивства, викрадення, зради, шпигунства, саботажу 
жорстокого поводження з дітьми, крадіжки зі зломом чи пограбування, чи 
скоєні як частину систематичного насильства чи катувань щодо дітей, чи 
скоєні незаконно і зловмисно з метою смерті будь-якої людини (крім 
найвиннішої особи) є тяжким вбивством першого ступеня. Важливо зазначити, 
що точне визначення вбивства першого ступеня залежить від закону кожного 
штату, і його визначення буде різним залежно від його юрисдикції. Цей 
юридичний термін найбільш поширений у законодавстві багатьох штатів 
США та Канади. Саме про США буде йти мова в даній роботі.   

Більшість юрисдикцій визначають вбивство першого ступеня як випадки, 
пов’язані з умислом та випадки, пов’язані з обговоренням; всі інші навмисні 
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вбивства визначаються як вбивства другого ступеня. Умисний намір вбити 
вимагає, щоб обвинувачений мав намір убити, а певне умисне обмірковування, 
коли підсудний витратив деякий час, щоб обміркувати, обдумати, 
аргументувати чи зважити своє рішення, щоб убити, а не діяти з раптового 
імпульсу. Попереднє планування та обговорення часто тісно переплітаються. 
Суди зосереджуються на «попередньому» в умисному дійстві та, як правило, 
шукають докази того, що підсудний обмірковував і згодом сформував намір 
вбити. Це виправдано, оскільки підсудний певний час думав про вбивство й не 
змінив свого рішення. Докази відіграють важливу роль при засудженні особи 
за цей злочин. Без цього неможливо довести, що хтось навмисно склав план 
вбити когось перед тим, як його втілити в життя.   

Для судового переслідування вбивства першого ступеня є певні юридичні 
вимоги - це формування наміру вбивства та інсценування самого вбивства. Але 
немає значної кількості вимог для того, щоб когось засудили за вбивство 
першого ступеня. Якщо це будь-яким чином планується, добровільно діється і 
є достатньо доказів, особу буде засуджено за це. У той же час, як у більшості 
штатів вбивства поділяються на перший та другий ступені, у деяких штатах 
вбивства класифікуються по-різному. Наприклад, у Нью-Йорку вбивство 
першого ступеня вимагає, щоб воно було пов’язане з особливими обставинами, 
такими як вбивство поліцейського.  

За даними Програми єдиного звіту про злочини (UCR) ФБР, орієнтовна 
кількість вбивств у 2016 році становила 17 250. Порівняно з 2015 роком 
кількість убивств зросла на 8,6 відсотка. У віці до 18 років вчинили вбивства 
55 осіб жіночої та 681 чоловічої статі, а від 18 років - 1216 жінок і 8938 
чоловіків. Виходячи з наведених вище даних, чоловіки частіше вчиняють 
вбивство першого ступеня. Існують різні причини скоєння вбивства. Майкл 
Дж. Зідні Мангеймер описує багато характеристик вбивці. На його думку, це 
може бути: жертви фізичних або психологічних травм і психічно хворі люди. 
Також, Мангеймер прийшов до висновку, що людина, яка планує та постійно 
думає про вчинення цього злочину, є більш небезпечною, оскільки вона 
витрачає весь свій час на роздуми та планування, що формує її передбачення 
злочину та дозволяє їй вивільнити свій стримований гнів під час виконання 
злочину.  

Відповідно до характеристик правопорушників, теорія раціонального 
вибору відповідає виправданню випадків вбивства першого ступеня, 
поширеного сьогодні в сучасному суспільстві. Ця теорія була розроблена 
Корнішем і Кларком. Полягає вона в тому, щоб допомогти продумати 
ситуативні проблеми злочинності та базується на утилітарному переконанні, 
що люди є розумними істотами, які вимірюють засоби та цілі своїх дій. Корніш 
і Кларк припускають, що перш ніж вдатися до злочину, злочинці оцінюють 
ймовірні наслідки своїх дій. Метою цієї теорії є обґрунтування ситуативного 
запобігання злочинності. Таким чином, вони стверджують, що раціональність 
правопорушників обмежена здатністю обробки інформації, ситуаційним 
контекстом і емоціями. У цьому відношенні негативні настрої можуть 
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призвести до імпульсивного та ризикованого прийняття рішень. Так само 
фізичне та психологічне здоров’я особи може підштовхнути її до вбивства 
першого ступеня. Крім того, хвороба тісно пов’язана з причинами потурання 
вбивству. Крім того, реагування на такі ситуації, як вбивство з любові, щоб 
зменшити страждання хворої людини (евтаназія), і захист себе від шкоди під 
час нападу виправдовують причини для вбивства.   

Теорія раціонального вибору може бути застосована в системі 
кримінального правосуддя шляхом посилення мотивів дій злочинця, методів, 
використаних під час вбивства, та обставин, за яких було вчинено злочин. Ця 
теорія також широко використовується для моделювання процесу прийняття 
рішень у судових системах, щоб зрозуміти поведінку особи з точки зору дій, 
які впливають на вибір потурати злочину. Теорія раціонального вибору 
припускає, що система кримінального правосуддя має можливість 
контролювати злочинність за допомогою агресивних методів правоохоронних 
органів і застосування суворого покарання для стримування правопорушників. 
Однак головним недоліком цієї теорії є припущення, що злочинці думають про 
наслідки, перш ніж втягнутися в злочин.  

Отже, злочинця можна стримати від скоєння злочину, якщо шанси на 
затримання високі, правосуддя швидке, а покарання суворе. Тому між 
покаранням і злочином повинна існувати зворотна залежність. Посилення 
санкцій за правопорушення перешкоджатиме порушнику брати участь у 
злочинній поведінці. Зменшення можливостей правопорушників вчиняти 
злочин допомогло б знизити рівень злочинності. Це добре працює в 
ситуаційних злочинах, де конкретні цілі захищені від злочинців. Охорона 
цілей, контроль засобів вчинення злочину та спостереження за 
правопорушниками дали б позитивний результат у боротьбі зі злочинністю. 
Але, розкриття ситуаційних злочинів починається з усунення їх першопричин, 
таких як бідність, добробут та житло, зменшення шкоди моральному або 
фізичному здоров’ю людини.   

Хоча багато злочинів є поганими, вбивство першого ступеня, безсумнівно, 
є найгіршим. Людина, яка навмисно планує вбити когось, повинна отримати 
найгірше покарання, яке може запропонувати система правосуддя, а саме 
смертну кару або довічне ув’язнення. Статистичні дані показують, що 
кількість вбивств першого ступеня зростає. Ця проблема підтверджує теорію 
раціонального вибору, яка передбачає, що люди є розумними істотами, які 
вимірюють засоби та цілі своїх дій. Ця теорія може бути застосована для 
оцінки мотивів і характеру злочинів правопорушниками під час судових 
засідань у кримінальних справах для посилення мотивів і ситуацій, які 
спричинили кримінальні дії. У цій роботі дається чітке визначення поняття 
вбивства першого ступеня, обсягу проблеми, характеристик злочинців, як 
теорія раціонального вибору пов’язана з вбивством першого ступеня та її 
застосування до кримінального правосуддя. 
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На сьогоднішній день, злочинність неповнолітніх є однією з 
найголовніших проблем суспільства, адже цей факт впливає на загальний стан 
країни. Головною причиною поширення злочинності неповнолітніх є 
недбалість та безвідповідальність батьків. 

За останні декілька років з’явилося чимало праць з аналізу причин 
злочинності неповнолітніх, визначення форм та методів боротьби з цим 
негативним явищем як навчально-методичного, так і практичного характеру. 
Значний внесок було здійснено українськими вченими і науковцями близького 
і далекого зарубіжжя щодо визначення поняття злочинності неповнолітніх. 

Тенденції злочинності неповнолітніх осіб досліджували науковці: 
Бабенко А., Граб Т., Виготський Л., Федосова О., Семерак О. 

1. Граб Т. зазначав, що для злочинності неповнолітніх осіб характерна 
підвищена латентність тому, що більшість кримінальних правопорушень, які 
вчиняються ними не сприймаються серйозно дорослими. Наприклад: крадіжка 
вдома, в магазині, бійки, відбирання речей у однолітків та булінг. Але до 
найбільш характерних видів кримінальних правопорушень, які здійснюють 
підлітки належить: вживання наркотиків, пияцтво, хуліганство, крадіжка та 
об’єднання у злочинні групи. 

Граб також наводить перелік основних кримінальних правопорушень, які 
найбільш часто вчиняють неповнолітні, їх коріння йде ще зі школи, де діти 
стикаються вперше з жорстокістю однолітків, а вчителі ці дії ігнорують. Коли 
дитина постійно у стресі і не отримує допомоги зі сторони дорослих, тоді 
значно страждає її психіка, яка ще не сформована. Кваліфіковані психологи 
повинні працювати у дитячих закладах, щоб мати змогу виявляти проблеми і 
вирішувати їх. 

2. Виготський Л. визначив саму роль соціальної ситуації у встановленні 
особистості неповнолітньої особи: «Дитина є частиною соціальної ситуації, 
відношення дитини до середовища і середовища до дитини дається через 
переживання і діяльність самої дитини; сили середовища набувають 
спрямовуюче значення завдяки переживанням дитини» 

3. А. Бабенко говорить, що при зменшені кількості населення, може 
збільшитися кількість кримінальних правопорушень за рахунок неповнолітніх 
осіб та молоді. Це собою принесе нові проблеми країні, такі як: депопуляція 
населення, низький рівень народжуваності, зменшення кількості укладених 
шлюбів і збільшення кількості розірваних шлюбів. 

4. Семерак О. проаналізував судову практику і визначив, що причинами 
порушення вимог закону під час досудового і судового провадження щодо 
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неповнолітніх - є недостатня освіченість слідчих у сфері дитячої психології та 
педагогіки. 

Підліткова злочинність в Україні активно прогресує: аналіз ситуації дає 
право точно сказати, що відбувається «омолодження» злочинності 
неповнолітніх. За даними МВС, значно зросла кримінальна активність 14–15-
літніх підлітків. За даними статистики, 16–17-літніми здійснюється до 62% 
всіх злочинів. За останні 10 років злочинність «помолодшала» в середньому 
на два – три роки. При цьому, як показує практика, прямої залежності між тим, 
чи законослухняна дитина з її соціальним статусом її сім ‘ї, фактично немає. 
Неповнолітніми злочинцями стають як діти з неблагополучних сімей, так і 
діти із благополучних сімей. Підліткова злочинність має груповий характер. 
Вона все більше втягує в своє коло нових учасників і характеризується 
підвищеною жорстокістю, цинізмом по відношенню до жертви. 

Першою характерною рисою підліткової злочинності кримінологи та 
соціологи вважають її груповий характер. Асоціальний ( або антисоціальний) 
тип об’єднань характеризується слабо вираженими моральними нормами, 
кримінальними цінностями і установками. В таких об’єднаннях можуть 
опинитися панки, хіпі, металісти, наркомани та інші.  

Другою характерною рисою злочинності неповнолітніх є її тісний зв’язок 
з дорослим злочинним світом. З однієї сторони, дорослі втягують підлітка в 
злочинність, а з іншої, підлітки – злочинці, які дорослішають поповнюють 
ряди дорослих злочинців. 

Третьою характерною рисою підліткової злочинності є її агресивність. 
Важливими стимулами агресивної поведінки групи слугує беззахисність, 
поступливість або супротив жертви. Беззахисність і поступливість жертви 
провокують групову активність банд і «шайок» підлітків.  

Четвертою рисою є високий динамізм. В Україні спостерігається зворотня 
тенденція: зменшення підліткового населення на 15 – 20% і збільшення в 2 
рази злочинів за останні 10 років. Сьогодні кожний 10-й злочин скоює підліток. 

Отже, звертаючись до проблеми злочинності неповнолітніх в Україні, 
слід виходити з того, що вона є частиною загальної злочинності у суспільстві 
і розвивається під впливом тих самих факторів, що і злочинність в цілому. Але 
існують і певні особливості, які впливають на її кримінологічні показники: 
стан, динаміку та рівень злочинності. 

Можна зробити висновок, що батьки мають добре виховувати своїх дітей, 
розуміти їх, цікавитися їхнім життям і підтримувати. Це не гарантує того, що 
дитина не буде вчиняти злочини, але значно зменшує ризик її злочинності. 
Підлітковий період дуже складний і для дітей і для батьків і дітям необхідна 
теплота та турбота від батьків. Коли цього вони не мають, то дитина хоче 
привернути до себе увагу і вважає правильним робити це ось таким чином 
(через злочини).  

Потрібно пильно слідкувати за дітьми і правильно пояснювати що можна 
робити, а що ні. 

Діти – наше майбутнє та майбутнє нашої країни. 
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Загальновідомо, що найбільш яскраво виражена кримінальна 

відповідальність юридичної особи як суб'єкта злочину в країнах 
англосаксонської правової сім'ї. 

Якщо переглянути положення  КК України, підставами для застосування 
до юридичної особи заходів кримінальноправового характеру є:  

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 
особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах 
першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 
і 369-2 КК України;  

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу 
законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо 
вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із 
злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 
368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 КК України; 

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-
якого із злочинів, передбачених у статтях 258–258-5 КК України;  

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 
особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 
частинами другою – четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 
438, 442, 444, 447 КК України (ст. 96-3 КК України)  

Згідно зі ст. 121-2 КК Франції, підставою кримінальної відповідальності 
юридичних осіб є вчинення злочинного діяння від їх імені органами або 
приватними особами, які є їх представниками, схоже положення міститься і у 
ч. 1 ст. 14 Пенітенціарного кодексу Естонії: «Юридична особа несе 
відповідальність у передбачених законом випадках за діяння, вчинене його 
органом, членом цього органу, керівним працівником або компетентним 
представником в інтересах юридичної особи». 

У якості проміжного висновку слід зазначити, що як правило, можливість 
застосування заходів кримінально-правового характеру КК України заходи 
кримінально-правового характеру застосовуються у випадку вчинення 
окремих злочинів проти основ національної безпеки, проти полі, честі та 
гідності особи, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина, у сфері господарської діяльності, проти громадської 
безпеки, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
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Юридична особа у Великобританії, відповідно до Законів «Про 
запобігання корупції в публічних органах» (1889 р.), «Про запобігання 
корупції» (1906 та 1916 рр.), а також постанови уряду «Про відмивання 
грошей» (2004 р.), може підлягати кримінальній відповідальності за 
корупційні діяння, відмивання доходів і фінансування тероризму. 

У Бельгії корпоративна відповідальність установлена за корупцію (ст. 504 
КК), зловживання службовим становищем (ст. 247.4 КК) і легалізацію доходів, 
отриманих злочинним шляхом (ст. 505 КК). 

Згідно зі ст. 16 Закону «Про відповідальність колективних суб’єктів за дії, 
заборонені під загрозою покарання» республіки Польща, колективні суб’єкти 
підлягають кримінальній відповідальності за окремі злочини у сфері 
господарської діяльності, страхування, обігу облігацій, банківській сфері, 
права промислової власності, діяльності торгових спілок, 
зовнішньоторговельного обігу, оборонній сфері, грошового обігу та обігу 
цінних паперів, службової діяльності (хабарництво, платна протекція), 
охорони інформації, достовірності документів, сексуальної свободи і звичаїв, 
довкілля, публічного порядку, конкуренції, інтелектуальної власності, 
оподаткування, цільового використання коштів та обігу товарів через 
державний кордон. 

Покарання до юридичних осіб пов’язується з вчиненням злочину 
представником юридичної особи (керівником, службовою особою або 
представником тощо) – фізичною особою. Закони КК зарубіжних країн не 
містять норм, які утворюють самостійні підстави кримінальної 
відповідальності юридичних осіб, а завжди пов’язують їх відповідальність із 
діянням, яке вчинено їх представником. Виключення становить лише 
законодавство Великої Британії, у якому мова йде про відповідальність 
юридичної особи, навіть у випадку, коли фізична особа не була засуджена. 

Види злочинів, при вчиненні яких можливе застосування до юридичної 
особи заходів кримінально-правового характеру (покарань). Отже, у 
розвинутих країнах вже досить давно розроблена теоретична та практична 
база для встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб. 
Зокрема, найбільш яскраво виражена кримінальна відповідальність юридичної 
особи як суб’єкта злочину в країнах англосаксонської правової сім’ї. Особливу 
увагу приділено підставам кримінальної відповідальності та видами покарань, 
які можуть застосовуватися до юридичних осіб, встановлено, що економічні 
важелі впливу є найбільш ефективними в якості покарання до юридичних осіб, 
тому, найбільш поширеним видом санкції має бути штраф, обмеження 
підприємницької свободи. 
 
 

 
ДЖЕНТЛЬМЕН У МАСЦІ. НАЙВІДОМІШИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ 1930-Х 

РОКІВ. ДЖОН ДИЛЛІНДЖЕР – КРИМІНАЛЬНА ІСТОРІЯ 
 

Гошій М., студентка 
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Актуальність проблеми. В даній статті описано час, коли діяло беззаконня. 

Людям було вигідніше чинити пограбування, напади та інші злочини під час 
такого скрутного становища. Криза та інші біди лягли на спину людей, і їм 
потрібно було якось виживати. На теперішній час в більшості країнах пройшла 
висока інфляція, через проблеми, які завдав Ковід – 19. Також початок війни 
між Україною та росією призвели до багатьох втрат не тільки в названих 
країнах, але й в усьому світі. Можливо, раніше злочинцями ставали 
насамперед прості і нікому не відомі люди, але зараз ми можемо побачити 
ситуацію і в ній людей, які вчиняють величезні злочини, пов’язані не тільки 
через кризи чи щось інше, а через те, що вони просто можуть. 

Дні великої депресії, найбільша хвиля злочинності в Америці та 
заснування ФБР – все це вдалось втілити в 1930 роки. Але тема - та людина, 
якій я хочу присвятити цю статтю, описує легендарного гангстера - Джона 
Диллінджера. Мало для кого цей джентльмен буде невідомою постаттю. Його 
постери з надписом «WANTED» були розклеєні в кожному провулку, про 
нього говорила вся Америка, він був найвідомішим грабіжником в епоху хаосу. 
Популярнішим навіть за президента. 

Щоб зрозуміти та розібратись, чому такій персоні було піднесено стільки 
уваги, почнемо із народження майбутнього злочинця. 

Джон Диллінджер з’явився на світ 22 червня 1903 року, у Індіанаполісі, 
штат Індіана. Мати хлопчика померла, коли він був ще зовсім у ранньому віці. 
Натомість, батько Джоні зіграв досить важливу роль у формуванні особистості 
хлопчини. Сім’я Диллінджерів не була бідного роду, батько був підприємцем, 
торговцем і заробляв чималі гроші. Джоні був наймолодшим із двох дітей, 
народженим Джонсом Диллінджером та Мері Еллен Ланкастер. Але у 
вихованні малого хлопця батько використовував кулаки, як він вважав - це був 
єдиний метод виплекання кмітливого Джона. Відносини з батьком у Джона 
були не дуже хороші, але вони досить сильно вплинули на нього , коли 
старший Диллінджер бив сина за непокірність, Джон тікав, а коли повертався 
додому, батько давав йому солодощі, щоб примиритись з ним. У школі Джон 
не приділяв багато часу для пізнання науки, а навпаки, найшов для себе гідну 
компанію, яка складалась з шкільних хуліганів, і вони часто створювали 
проблеми для себе та інших. Вони навіть дали назву своїй банді – «Брудна 
діжка». Хоча малий бешкетник завдавав достатньо клопоту, сусіди сім’ї могли 
згадати про нього тільки в хорошому тоні. Вони розказували, що Джон був 
добрим, розумним малим і не пустував більше, а ніж інші хлопці його віку. 
Коли Джоні виріс до підліткового віку, батько дозволяв собі замикати Джона 
на цілий день вдома і тільки раз на тиждень дозволяв йому гуляти та робити, 
що йому заманеться, аж усю ніч. Через свою вперту натуру Диллінджер 
закинув школу у віці 16 років, як він говорив, йому було нудно, там і він хотів 
самостійно заробляти гроші вже і зараз. Звичайно, батько був розлючений на 
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Джона, але не міг нічого вдіяти. Працювати він пішов на міський 
машинобудівний завод і в нього виходило досить вправно. Люди говорили, що 
в нього талант працювати руками. Старший Диллінджер стояв на своєму і, 
продавши свою крамницю, вирішив переїхати до Мурсвілу на ферму, та піти 
на пенсію. Зухвалий Джоні зміг втриматись на роботі і кожен день їхав на 
своєму мопеді 20 км. Поведінка молодшого Диллінджера ставала все гіршою, 
і він почав випивати, влаштовувати бійки та ходити до повій. 

1923 року Джон викрав автомобіль, щоб справити враження на чергову 
дівчину. Пізніше поліція знайшла його, коли він блукав вулицями, і затримала 
для допиту. Нечіткі показання Джона привели його до арешту. Але, звичайно, 
Диллінджер вирвався і втік. Розуміючи , що повернутись додому він не може, 
хлопець приєднується до ВМС США. Пройшовши базову підготовку, Джон 
розуміє, що військове життя взагалі йому не імпонує. Він вирішує стрибнути 
з корабля і повернутись додому до Мурсвіллу на ферму. Військова кар’єра, яка 
тривала 5 місяців, була скінчена, і його звільнили почесним чином. 

У 1924 році Джоні знайомиться із Едгаром Сінглтоном, міським 
алкоголіком, і вони разом починають планувати свій перший злочин. Їхньою 
жертвою став бакалійник. Джоні та його приятель викрали автомобіль і 
приїхали на місце майбутнього злочину. Підкравшись до чоловіка, 
Диллінджер напав на нього і спробував пограбувати. Чоловік почав 
відштовхуватись і пробувати вирватись, але підготовлений Джоні направив на 
нього пістолет і почав погрожувати йому. Декілька хвилин - і пролунав постріл, 
хлопець не помітив, як вистрілив кудись, тому злякався і втік до автомобіля. 
Його недавній приятель, почувши вистріл, одразу рванув із свого місця, 
покинувши Джоні. Незабаром молодого грабіжника схопила поліція. 

Місцевий прокурор переконав батька Диллінджера, що якщо Джон визнає 
провину, суд буде поблажливим. Але пихатий молодший Диллінджер з’явився 
в суд без адвоката, та без батька і сказав, що йому нічого визнавати. Суд визнав 
Джона винним і дав йому від 10 до 20 років. Хоча це була перша судимість 
хлопця. 

Після суду Джона було відправлено до виправної колонії штату Індіана в 
Пендлтоні. 

Як і на заводі, якому працював Джон, так і в колонії, відзначили 
неймовірну спритність його рук. Він часто вдвічі більше виконував свою квоту 
на тюремній фабриці і таємно допомагав виконувати квоту іншим чоловікам. 
Завдяки своїй харизмі і доброті, Джон знайшов багато друзів серед ув’язнених. 
Саме в виправній колонії Диллірджер познайомився з Гаррі Пірпонтом і 
Гомером Ван Метером, саме ці злочинці колись приєднаються до 
славнозвісної банди. 

Джон не був зразковим в’язнем, він кілька разів намагався втекти і, коли 
він попросив, у достроковому звільнені йому було відмовлено.  

Одною з пристрастей Джоні був бейсбол, він дуже вміло почувався у 
ньому. Отож, одного дня хлопець попросив перевести його до тюрми штату 
Індіана в Мічиган-Сіті. Він наполіг на тому, що тут найкраща бейсбольна 
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команда, але головною метою було те, що туди перевели його колег по горю – 
Гомера та Пірпонта. Після переводу до Мічиган-Сіті Диллінджер не вступив 
до бейсбольної команди, а навпаки, впав у депресію, і саме в цей період він 
навчився злочину від досвідчених грабіжників банків. Окрім того, він відновив 
зв’язки із старими друзями так ще й познайомився з Вальтером Дітріхом, який 
колись працював із сумнозвісним Германом Ламмом. Герман Лам – колишній 
офіцер німецької армії, емігрував до США наприкінці 1800-х років. Відомий 
тим, що пограбування банку він планував до найменших деталей, точно, як 
військовий тактик. 

У 1933 році Джон, просидівши 4 роки у колонії, отримує звістку про те, 
що його мачуха померла. Його умовно-достроково звільняють, і він 
повертається додому. Скориставшись моментом, Джоні об’єднався із кількома 
чоловіками і розпочав свою першу серію пограбувань на суму 50 000 тис. 
доларів. 

З самого ранку Джон і двоє його молодих колег увірвались в банк 
невеличкого містечка Ньою-Карлайл. До початку пограбування в середині 
банку знаходився тільки керуючий, ну і його спокійно попросили віддати усі 
гроші. Усе пограбування відбулось за декілька хвилин без єдиного пострілу. 
Перший зірваний куш складав – 10 000 тис. доларів. Азарт, який накрив 
команду, спонукав їх пограбувати ще 2 банки в той самий день, правда не так 
легко, як перший. Кар’єра Джоні Диллінджера розпочалась. Наступне 
пограбування відбулось через місяць в місті Делсвіл, але по їх ж вині 
пограбування чуть не зірвалось, вони показали всім присутнім свої обличчя, 
не подумавши до чого це може привести. Вечором до їхнього ж мотелю 
увірвалась поліція і заарештувала усіх разом, окрім самого Джона, йому 
пощастило піти на той момент в магазин. Після такого повороту Джоні Д., 
звичайно, не покинув свою «роботу» і пішов на наступне пограбування з 
прилипнувшим до нього алкоголіком. Тут можна сказати, що Джон вважав 
себе невловимим. Вони зайшли в банк, і Диллінджер витягнув пістолет, 
просунувши його в приймальне віконце, тихенько сказав працівниці: «Зараз 
ми вас трохи пограбуємо». Тоді започаткувався його фірмовий знак – стрибок 
на одній руці через приймальну стійку. Звичайно, і цей раз Джон спокійно 
вийшов з банку з солідною сумою грошей в руках і без поліції. 

Плануючи новий злочин, Джон вирішив не бути скромним і напасти на 
один з найбільший банків Індіанаполіса. Хто б подумав, що навіть втретє 
Джонні очікує великий успіх у сумі 24 000 тис. доларів. 

Це було друге в історії найбільше пограбування в штаті. Після такого 
Джоні вирішив трішки залягти на дно і поїхати до нової дівчини на відпочинок. 
Але він й гадки не мав, що за ним буде слідкувати поліція. Мет Ліч – капітан 
поліції, який вже досить давно стежить за бурним життям грабіжників. Коли в 
газеті він наткнувся на найголосніші пограбування банків, він ретельно почав 
дізнаватись, хто є хто. На той час ще ніхто не складав психологічних портретів 
злочинців, тоді, коли Мет, поспілкувавшись із затриманими, колишніми 
колегами Джона, почитавши про різні пограбування, він наткнувся на 



111 
 

джентельменську поведінку, харизматику і той самий фірмовий знак - стрибок. 
Тоді Ліч зрозумів, що найголосніші пограбування скоїла одна і та сама людина. 
Поки Джон налагоджував своє життя, Мет і поліція змогла установити всі 
зв’язки між Джоном і пограбуванням, його квартиру, його друзів, його дівчину 
і т.д. От і стався перший удар Джона після пограбувань: не встиг він прийти 
додому і поцілувати свою дівчину, як його схопила поліція і заарештувала. Це 
був перший масштабний арешт Мета Ліча. Повернемось до друзів  Д. з колонії. 
26 вересня Гомер та інші в’язні змогли втекти з тюрми. Як тільки вони 
дізнались, що Джоні арештували, вони помчались його визволяти. Троє 
злочинців зайшли до тюрми, де сидів Диллінджер, холоднокровно застрелили 
шерифа і випустили Джоні. Тепер Джоні став учасником цієї команди. 

Почалася велика кількість пограбувань з фірмовим знаком Джо і точними 
планами, як у Дітріха. Про ці грабування говорили всі кому не лінь. Вони 
гуляли, випивали, витрачали гроші і почували себе просто чудово у цьому світі. 
Саме в цей час Джоні зустрічає і закохується в найбільшу і єдину любов свого 
життя - Біллі Евелін Фрешетт, дівчину-вечірницю. Звичайно, Диллінджер 
після такого повороту життя вирішив трішки розслабитись і відлучитись від 
своїх компаньйонів. У січні 1934 у Чикаго Джоні Д. скоїв своє єдине вбивство. 
Під час пограбування банку Чикаго спрацювала сигналізація і прибула поліція, 
це змусило Джоні і його колегу Гамільтона взяти заручників. Коли вони 
виходили з банку з заручниками, офіцер вистрілив у відкритого Джоні, але 
кулі відбилися від бронежилету. Розгніваний Джо з автоматом Томпсона 
вистрілив у поліцейського і вбив його. Після такого випадку поліція добре 
знала вигляд грабіжників і почала поступово викривати їхні справжні імена. 
Коли банда прибула до Тусона, їх було заарештовано і відправлено назад до 
тюрми Індіани, щоб постати перед судом за вбивство. Джоні було визнано 
винним і вирок його був – смертна кара. Однак, під час перевезення 
Диллінджера до іншої в’язниці, він здійснив одну з найбільших втеч усіх часів. 
Вирізавши пістолет із шматка мила та пофарбувавши його в чорний колір 
взуттям, він змусив тюремників подумати, що це справжній пістолет. Тобто 
Джоні знову опинився на волі. Возз’єднавшись із Ван Метером, Гамільтоном 
та з сумнозвісним Малишем Нельсоном, вони продовжили свою діяльність. 
Але тепер вони мали справу не з звичайними поліцейськими, оскільки вони 
перетнули межі штату, тепер їх розслідувало ФБР. Джон не мав навіть підозри, 
наскільки близько ФБР було до його схоплення. Одного разу йому та його 
дівчині Біллі прийшлось стріляти з житлового будинку в офіцерів, які знайшли 
їх по підказці жителів. Невдовзі після цього агенти знову знайшли їх, вони 
схопили Біллі біля бару, де вона очікувала на Джоні. Уся банда розуміла, що 
їх чекає халепа. По всьому штату було оголошено тривогу щодо грабіжників. 
Протягом наступних кількох тижнів банда ховалася і уникали один одного. У 
відчаї Малиш Нельсон, Джон і Ван Метер разом із спільником Нельсона Джо 
Чейзом пограбували банк в Саут-Бенді 30 червня 1934 року. Це було б останнє 
пограбування для будь-кого з них. Вони сподівались, що цих грошей їм 
вистачить на подальше життя. Він хотів втекти з Біллі. Але цих грошей 
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вистачило лише на переховування. І в цей час ФБР проголосило Диллінджера 
ворогом номер 1. Поки інші грабіжники вирушили в дорогу, Джо оселився в 
Чикаго жити під псевдонімом Джиммі Лоурентс у одної жінки Анни Сейдж, 
нелегальної емігрантки з Румунії. Однак, якщо Джо думав, що він у безпеці, 
він помилявся. Сейдж, чиє справжнє ім’я було Анна Кумпанас, загрожувала 
депортація за її численні арешти за проституцію. Зневірившись залишитись у 
Америці, вона зателефонувала до ФБР і уклала з ними угоду: вона здає Джона, 
а вони заступаються за неї від імені представника служби ФБР. Поліція 
погоджується. Вечором 22 липня 1934 року Анна телефонує до Первіса (ФБР) 
і каже йому, що вони з її донькою і Джоні ідуть до кінотеатру. Первіс зібрав 
загін і попрямував до кінотеатру. Він стояв біля дверей, щоб попередити 
агентів, запаливши сигару, коли вийде Джон. Коли вони виходили, агент 
помітив Анну в помаранчевій сукні і запалив сигару. Двоє агентів ФБР стояли 
неподалік, пробивались крізь натовп. Коли Джо помітив їх, він кинувся бігти, 
але було надто пізно. Двоє агентів відкрили вогонь і вистрілили в Диллінджера. 
Він впав обличчям на асфальт. Сумновідомий Джон Диллінджер помер у віці 
лише 31 року.  

Навіть після смерті Джону вдалося захопити націю. Всі розпитували один 
одного «Ти чув, що сталось?». Газети з даною історією розкупили усі і зразу. 
Його тіло було повернуто батькові, який поховав Джона на місцевому 
кладовищі в Мурсвіллі. Перш ніж засипати могилу землею, туди залили 
цемент, щоб викрадачі не пограбували могилу Диллінджера. 

Отак, увійшовши в історію найвідомішим грабіжником з усіх існуючих, 
Джон покинув світ. Тепер про нього було знято фільми, він був багато раз 
оспіваний у піснях та книгах. Любов Джо і Біллі романтизують всюди і завжди. 
Останні слова Джона, які почув агент були – «For my Billy, goodbye 
nightingale». 
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Актуальність теми. Існує цілий ряд обставин, які обумовлюють 
актуальність теми даного дослідження. Перш за все слід взяти до уваги 
закріплене Конституцією України положення про забезпечення державою 
захисту прав усіх суб’єктів права власності та про непорушність права 
власності. 

У сучасних умовах право власності має бути надійно захищено від 
протиправних, і особливо злочинних, посягань, одним із видів яких є 
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шахрайство. 
Мета і задачі дослідження. Основною метою дослідження є комплексний 

аналіз проблем, пов’язаних із визначенням місця кримінально-правової норми 
про шахрайство в системі норм нового Кримінального кодексу України, які 
передбачають відповідальність за злочини, що посягають на чуже майно, 
з’ясування основних ознак складу даного злочину та розробка на підставі 
результатів, одержаних у ході дослідження, рекомендацій щодо правильної 
правової кваліфікації шахрайства, його попередження та підвищення 
ефективності боротьби з цим злочином. 

Предметом шахрайства може бути чуже по відношенню до винного 
рухоме та нерухоме майно. Майно, як предмет шахрайства, має ознаки 
господарсько-економічної корисності, соціальну і юридичну. Під правом на 
майно у ст. 190 КК України розуміється не тільки право власності (володіння, 
користування, розпорядження), але і право на отримання майна. Це набуває 
особливого значення при кваліфікації заволодіння безготівковими грошима 
шляхом шахрайства. У цьому випадку шахрайство вважається закінченим з 
моменту надходження грошей на рахунок злочинця, і для визнання злочину 
закінченим не потрібен факт зняття грошей з рахунка. 

Об’єктом дослідження є сфера суспільних відносин, пов’язаних із 
вчиненням шахрайства, а також правові аспекти охорони суспільних відносин 
від даного виду злочинних посягань. 

Предмет дослідження включає стан кримінально-правової боротьби із 
шахрайством, його кримінально-правову характеристику, тенденції, особу 
злочинця, діяльність органів внутрішніх справ, пов’язану з боротьбою з даним 
видом злочині. 

Методи дослідження при підготовці курсової роботи були використані 
сучасні методи соціально-правового пізнання. Зокрема, історико-правовий 
метод було використано для дослідження історичного аспекту розвитку 
законодавства про боротьбу із шахрайством в Україні. Системно-структурний, 
формально-логічний та метод системного аналізу було застосовано при 
проведенні аналізу основного та кваліфікованого складів шахрайства, розгляді 
питання про відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів, 
розробці пропозицій щодо вдосконалення окремих статей КК України та 
рекомендацій щодо правильної правової кваліфікації шахрайства, 
спрямованих на боротьбу з даним злочином і подолання його негативних 
соціальних наслідків. Статистичний метод застосовувався при дослідженні 
судово-слідчої практики боротьби із шахрайством. 

Шахрайство визначається законодавцем, як заволодіння чужим майном 
або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. 

Способами вчинення шахрайства є: 
1. обман; 
2. зловживання довірою. 
Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном та придбання 

права на таке майно полягає у повідомленні потерпілою неправдивих 
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відомостей або приховування певних відомостей повідомлення яких мало б 
суттєве значення для поведінки потерпілого, з метою введення в оману 
потерпілого. 

Для визнання будь-якого із зазначених злочинів повторним не має 
значення, чи був перший злочин закінченим, вчинювався він винною особою 
як виконавцем чи як іншим співучасником, був винний засуджений за його 
вчинення чи притягується до кримінальної відповідальності одночасно за 
перший і новий злочини. Водночас зазначені моменти впливають на 
кваліфікацію вчиненого. У разі вчинення винною особою декількох злочинів 
проти власності, одні з яких були закінченими, а інші - ні, незакінчені злочини 
повинні отримувати окрему правову оцінку відповідно до положень закону 
про попередню злочинну діяльність (ст.ст. 14 15 КК). 

Якщо винна особа при вчиненні одних злочинів була виконавцем, а при 
вчиненні інших - організатором, підбурювачем чи пособником, останні 
злочини повинні отримувати самостійну правову оцінку з посиланням на 
відповідну частину ст. 27 КК. 

Підводячи підсумки наукового дослідження, слід зазначити, що воно 
дозволяє у стислому вигляді сформулювати теоретичні висновки та 
узагальнення, а також аргументовані у дисертації пропозиції по 
вдосконаленню чинного кримінального законодавства про відповідальність за 
шахрайство і практики його застосування. 

Проведене історичне дослідження свідчить про великий ступінь 
суспільної небезпеки шахрайства і його глибоке коріння, яке сягає далекого 
минулого. Безперечно, знання такого роду допоможуть глибше вивчити 
правову та соціальну сутність даного посягання. 

Зважаючи на те, що шахрайство належить до злочинів проти власності, а 
в науці кримінального права немає єдиної точки зору щодо об’єкта злочинів 
проти власності, у дослідженні розглянуто два підходи до його визначення. 
Одна група науковців вважають, що родовим об’єктом злочинів проти 
власності, пов’язаних з розкраданням майна, є право власності. 

Щодо об’єктивної сторони складу шахрайства, то її визначальною 
ознакою є спосіб вчинення злочину. Таким способом, відповідно до ст. 190 КК 
України, є обман або зловживання довірою. Хоча безпосередньо в нормі 
вживається формулювання "обман чи зловживання довірою", цілком 
прийнятне вживання сполучника або, оскільки ці сполучники є рівнозначними. 

Так, у статті про шахрайство (ст. 190) спосіб дії визначено як шлях обману 
чи зловживання довірою, а в ст. 192 говориться про заподіяння майнової 
шкоди шляхом обману або зловживання довірою, хоча спосіб дії винного в цих 
злочинах є ідентичним. 

 
 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ 
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Україна зараз переживає дуже складний період у своїй історії. Існує 

значна кількість факторів, які загрожують національній безпеці нашої 
держави. Як наслідок ведення агресивної війни РФ проти України, під 
впливом різних причин, зокрема, умілої ворожої пропаганди або бажання 
збагатитися, виросли в рази випадки вчинення державної зради. Цей злочин є 
одним із найбільш суспільно небезпечних злочинних посягань, яке ставить під 
загрозу існування нашої держави як суверенної. На це, зокрема, вказує 
розташування норми про державну зраду у Розділі І «Злочини проти основ 
національної безпеки України», а також розмір санкції ст. 111 КК України у 
виді позбавлення волі строком від дванадцяти до п’ятнадцяти років з 
конфіскацією майна або без такої. Від кримінальної відповідальності можуть 
бути звільнені громадяни України, які не погодилися виконувати злочинні 
завдання і добровільно повідомили про свій зв'язок з представниками 
іноземної організації або іноземної держави в органи державної влади. До 
недавнього часу мало приділялась увага до зазначеної проблеми, але у зв’язку 
із збройною агресією РФ проти України виник особливий інтерес до цього 
питання кримінально-правової охорони національної безпеки України. 
Питанням кримінально-правової охорони національної безпеки України 
приділяли увагу такі науковці, як О. Ф. Бантишев, Р. Л. Чорний, Ю. В. Баулін, 
О. О. Дудоров, Л. М. Демидова, І. Л. Іванов, Н.С. Кончук, В. Г. Кундеус, Ю. В. 
Луценко, М. І. Мельник, Л. В. Мошняга, В. О. Навроцький, М. І. Хавронюк, І. 
О. Харь, О. В. Шамара, та інші. Питання кримінальної відповідальності за 
державну зраду як правило аналізували фрагментарно, під час вивчення 
окремих положень КК України.   

Відповідно до статті 111 Кримінального кодексу України державна зрада 
трактується як діяння, умисно вчинене громадянином України, що завдало 
шкоди територіальній цінності, суверенітету, обороноздатності, 
недоторканності, економічній, державній або інформаційній безпеці України. 
В умовах збройного конфлікту або воєнного стану під державною зрадою 
розуміють шпигунство, надання допомоги іноземній організації, державі, її 
представникам у здійсненні підривної діяльності проти Української держави. 
У кримінально-правовій літературі перехід на бік ворога трактується як 
надання громадянином України безпосередньої допомоги державі, з якою 
Україна у цей час перебуває у стані війни або збройного конфлікту. Вочевидь, 
ця форма державної зради полягає не лише у фізичному переході на бік 
супротивника, але й може виражатися у наданні безпосередньої допомоги 
воєнному супротивнику на території своєї держави. При цьому вчинення 
державної зради способом переходу на бік ворога полягає у налагодженні 
двостороннього зв’язку з воюючою стороною. Шпигунство, відповідно до 
ст.114 КК України, розглядається як передача або збирання з метою передачі 
іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що 
становлять державну таємницю. Така таємниця відповідно до ЗУ «Про 
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державну таємницю» від 21 січня 1994 р. розглядається як вид таємної 
інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, 
зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, 
розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які 
визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і 
підлягають охороні державою. Надання іноземній державі, іноземній 
організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності 
проти України полягає в будь-якій допомозі у проведенні підривної діяльності 
проти інтересів України. При цій формі не має значення, як діяла особа - за 
завданням іноземної держави чи з власної ініціативи. Допомога у проведенні 
підривної діяльності може виявлятися у сприянні резидентам (таємним 
представникам іноземних розвідок), укритті розвідника або його спорядження, 
вербуванні агентів для проведення підривної діяльності проти України тощо. 
Цією формою охоплюються й випадки, коли особа за завданням іноземних 
держав або їх представників організовує (або вчинює) на шкоду Україні будь-
який інший злочин проти основ національної безпеки України (наприклад, 
диверсію, посягання на життя державного чи громадського діяча). У таких 
випадках відповідальність повинна наставати за сукупністю злочинів.  

Будь-який орган прокуратури повинен довести, що громадянин України 
вчинив умисні дії, які завдали шкоди обороноздатності, суверенітету, 
економічній безпеці, територіальній цілісності тощо. Серед таких умисних дій 
мова йде, в першу чергу, про шпигунство, підривну антидержавну діяльність, 
перехід на бік противника в умовах воєнного стану і збройного конфлікту.    

Те, що вважається зрадою, а що ні - питання спірне. З точки зору 
законодавства визначення «державна зрада» недостатньо конкретизовано.    

Такий злочин, як державна зрада, є досить тяжким, а тому вимагає 
безумовного доведення вини обвинуваченого. У деяких випадках це провокує 
затягування розслідування через непереконливість або недостатню кількість 
доказів. 

Кожен окремий випадок досліджується окремо. Кінцевий результат 
залежить як від експертного висновку, так і від доказової бази прокурора і 
адвоката. Це прямі докази, які будуть оцінюватися судом як першої, так і 
другої і третьої інстанцій.   

Згідно з чинним законодавством, кожен має право на правову допомогу. 
Це право гарантується саме державою. Саме держава спрямовує свою 
правоохоронну систему на його реалізацію. Це загальноприйняті міжнародно-
правові вимоги, в тому числі Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права.   

Таким чином, державна зрада у всіх формах її вчинення є злочином із 
підвищеним ступенем суспільної небезпеки. Навіть одиничний її випадок 
становить неабияку небезпеку для України, оскільки такі злочинні дії можуть 
спричинити не поправну шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 
недоторканності, обороноздатності державній, економічній чи інформаційній 
безпеці нашої держави. 



117 
 

 
 
ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 

Зайченко М., студентка 
Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Побоченко Л., завідувач кафедри міжнародних 

екокномічних відносин і бізнесу, канд. екон. наук, доцент 

 
Сьогодні практично всі держави світу – від найпотужніших до невеликих 

і таких, економічний рівень яких ще невисокий, – сполучаються у світовій 
мережі міжнародних організацій.  

Актуальність вивчення питання визначається також сучасною 
практичною діяльністю України в міжнародних організаціях і перспективами 
її залучення до широкого кола співтовариств. Співробітництво з такими 
організаціями, як Міжнародний валютний фонд, Світовий Банк, Світова 
організація торгівлі, Європейський Союз має для нашої країни першочергове 
значення, оскільки від їх позицій багато в чому залежать сучасний стан і 
перспективи розвитку української економіки.  

Міжнародні організації є основним організатором спілкування держав. 
Складність і важливість питань, які підлягають вирішенню на міждержавному 
рівні, вимагає їх оперативного вирішення. Оперативності можна досягти за 
допомогою інституційного постійно діючого механізму.  

Потрібно зазначити, що питання співробітництва з міжнародними 
організаціями для України є особливо важливими з огляду на те, що країна до 
2014 року займала дев'яте місце в Європі у списку найбільших країн-
експортерів озброєння. 

Тоді, протягом 2003-2012 рр. Україна експортувала озброєнь на суму 
понад 5960 млн. дол. США. А у 2014 р. Україна експортувала стрілецьку зброю 
та легкі озброєння, переносні зенітно-ракетні комплекси у 11 країн та 
передавала озброєння (бойові танки, броньовані машини, літаки, вертольоти, 
кораблі, артилерійські системи великого калібру, ракети і ракетні пускові 
установки) ще 9 країнам світу. 

На сьогодні, внаслідок збройної агресії РФ на Україну, наша держава сама 
стала активним експортером зброї з країн членів ЄС, США та НАТО. 
Важливою вимогою для нарощування експорту є дотримання міжнародних 
режимів контролю і стандартів, що також є окремим і невід’ємним напрямом 
співробітництва.  

Україна співпрацює з багатьма міжнародними фінансовими 
організаціями (МФО), що надають кредитні і грантові ресурси на підтримку 
економіки держави. Так однією з найбільш тісно співпрацюючою організацією 
з Україною являється Міжнародний Валютний Фонд. 

МВФ для кредитування України використовує кілька механізмів: 
- по-перше, резервна частка. Вона утворює величину, що становить до 
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25% квоти країни і називалася до ямайської угоди «золотою», з 1978 року – 
резервною часткою; 

- по-друге, механізм кредитних часток. Кошти в іноземній валюті, які 
наша країна може отримати понад розмір резервної частки (у разі її повного 
використання авуари МВФ у валюті країни досягають 100%), поділяються на 
чотири кредитні частки (Credit Tranches), які становлять по 25% квоти; 

- в-третє, частота переглядів. Регулярні перегляди програми відіграють 
важливу роль в оцінці результативності програми та дозволяють програмі 
адаптуватися до економічних змін; 

- в-четверте, механізм розширеного кредитування з 1974 р. (Extended Fund 
Facility) доповнив резервну і кредитні частки. Він призначений для надання 
кредитів на триваліший період і в більших розмірах щодо квот, ніж в рамках 
звичайних кредитних часток.  

- в-п’яте, гнучка кредитна лінія (Flexible credit line), що діє з 2009 року в 
рамках перегляду системи кредитування фонду і дає можливість Україні як 
країні з хорошими економічним детермінантами, ґрунтовною політикою та 
успішним досвідом проведення політики використовувати кошти кредитної 
лінії після її затвердження чи застосовувати її як превентивний інструмент без 
попередніх умов, але на підставі щорічного огляду відповідності критеріям у 
разі дворічних домовленостей. 

Загалом, у співробітництві МВФ з Україною у межах кредитних програм 
можна виокремити кілька етапів: 

 
Етапи співробітництва МВФ з Україною 

1994-1995 рp. У цей період Україні було надано фінансову допомогу у 
вигляді системної трансформаційної позики на суму 498,7 
млн. СПЗ (763,1 млн дол. США) для підтримки платіжного 
балансу. Однак виконання програми було незадовільним. 
Фінансування в рамках програми Україна отримала із 
запізненням, попри м’якші висунуті умови в рамках цього 
механізму. 

1995–1998 рp. Україна отримала від МВФ кредити на загальну суму 
1318,2 млн СПЗ (1935 млн дол. США) за трьома річними 
програми Стенд-бай. Три програми, підтримані ресурсами 
МВФ, охопили наступні чотири роки майже без перерв у 
часі, але тільки три з 13 переглядів було завершено згідно з 
графіком і без вивільнень від виконання прийнятих 
зобов’язань. 

1998–2002 рp. Упровадження програми розширеного фінансування 
(Extended Fund Facility– EFF), яка передбачає надання 
Україні кредиту на загальну суму 2,6 млрд дол. США. У 
рамках програми EFF Україна отримала 1193,0 млн СПЗ 
(1591,0 млн дол. США), які були спрямовані на поповнення 
валютних резервів Національного банку. 
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2002–2008 рp. Наприкінці 2002 року Кабінет Міністрів України серед 
прийнятних форм подальшого співробітництва України з 
МВФ на безкредитній основі обрав програму 
«попереджувальний Стенд-бай», затверджену 29 березня 
2004 року радою директорів МВФ. Угоду було укладено 
строком на 12 місяців. 

2008–2013 рp. У рамках цієї програми Стенд-бай Україна отримала три 
транші загальним обсягом 7 млрд СПЗ (10,6 млрд дол. 
США). 

2014–2016 рp. Українська сторона 30 квітня 2014 року ухвалила нову 
спільну з МВФ угоду про Стенд-бай (SBA) тривалістю 24 
місяці на суму 10 976 млн СПЗ (800% квоти). 

2017-2021 рp. Укладено угоду про Стенд-бай тривалістю 36 місяців на 
суму 12 452 млн СПЗ (500% квоти). 

 
Сьогодні Україна є членом таких міжнародних фінансово-кредитних 

організацій, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк, 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський 
інвестиційний банк (ЄІБ). Саме ці інституції проводять активну роботу щодо 
надання фінансової, технічної допомоги і кредитування.Україна має 
складність побудови відносин із зовнішніми кредиторами. Це обумовлено тим, 
що вона немає можливості повністю виконувати свої зобов’язання перед ними, 
незважаючи на те, що держава залежить від зарубіжних фінансових потоків.  

Світовий досвід доводить, що для країн, перед якими є завдання 
реструктуризації галузей, усього механізму власності й управління, 
мобілізації капітальних і кредитних ресурсів, ефективність використання 
додаткових фінансових можливостей є помітною підтримкою для 
поступального руху вперед. І тільки від ефективності спрямування коштів 
залежить майбутній розвиток України. 
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Актуальність. У світлі останніх подій, проблеми боротьби з 

кіберзлочинністю в Україні є надзвичайно актуальним. 
Аспекти даної теми досліджувалися авторами: П. Д. Біленчук, А. С. 

Білоусов, В. М. Бутузов, А. Ф. Волобуєв, В. Д. Гавловський, В. О. Голубєв, М. 
В. Гуцалюк, М. В. Карчевський, О. І. Котляревський, М. О. Кравцова, О. М. 
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Лепеха, М. Ю. Літвінов, О. В. Манжай, А. І. Марущак, І. М. Осика, Л. П. 
Паламарчук, Д. В. Пашнєв, А. В. Реуцький та інші. 

Вступ. Сьогодні кожен з нас не уявляє життя без інтернету. Ми 
спілкуємося в месенджерах, робимо покупки в онлайн-шопах, замовляємо їжу, 
навіть керуємо своєю побутовою технікою за допомогою мобільного 
телефону, будучи поза домом. Організації ж ведуть бізнес, проводять 
обліковий запис та подібні процедури також за допомогою Всесвітньої 
Мережі. Навіть наша влада використовує так званий e-government. Таким 
чином, інтернет – він всюди, у всіх сферах нашого існування. 

Саме це й призвело до того, що безліч кримінальних правопорушень, як 
проти держави в цілому, так і проти окремих груп і навіть конкретних 
особистостей, скоюються онлайн з використанням комп'ютерів та інших 
пристроїв (гаджетів). Шахрайство і підробка, підміна особистості, витік 
персональних даних, хакінг, спаммінг, харрасмент – це лише мала доля тих 
кіберпроблем, з якими багато хто з нас стикається щодня. 

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження даної роботи є розгляд 
відповідальності за кіберзлочини за Кримінальним кодексом України. 
Теоретичний метод виступає основним шляхом дослідження цієї теми. Він 
застосовується для аналізу КК України на тлі сучасних проблем.  

Результати. Вперше на міжнародному рівні посилання на 
кіберзлочинність було використано в Конвенції про кіберзлочинність 2001 
року, але конвенція не дає визначення цьому поняттю. Закон України «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначає кіберзлочин як – 
суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/ або з його 
використанням, відповідальність за яке передбачене законом України про 
кримінальну відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними 
договорами України. Крім того законом йде ототожнення кіберзлочину з 
комп’ютерним злочином.  

Разом з тим С. Буяджи зауважує та визначає кіберзлочинність як 
сукупність окреслених кримінальним законом вчинків, скоєних на тій чи іншій 
території або щодо об’єктів, розташованих на ній, за відповідний період часу, 
вчинених у віртуальному просторі шляхом деструктивного впливу на 
комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі й комп’ютерні дані.  

В.Б. Боровиків комп’ютерні кримінальні правопорушення визначає як 
навмисні суспільно небезпечні діяння, які заподіюють шкоду або створюють 
загрозу заподіяння шкоди суспільним відносинам, що регулює безпечне 
виробництво, зберігання, використання або поширення інформації або 
інформаційних ресурсів.  

Разом з тим, у чинному Кримінальному кодексі є «спеціалізований» 
розділ, який визначає відповідальність за кіберзлочини — Розділ XVI 
«Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж та 
мереж електрозв'язку», що складається з 6 статей. 
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Кіберпереслідування (кіберсталкінг) – це відносно нове явище, саме тому 
досі немає єдиного визначення даного поняття, яке було приємним і для 
правоохоронних органів, і для засобів масової інформації. Тому перш за все 
варто ознайомитися з найчастіше вгамовними термінами. 

Так, кіберсталкінг, згідно з Оксфордським словником, – це повторюване 
використання електронних пристроїв зв'язку для переслідування або 
залякування когось, наприклад, шляхом надсилання листів із погрозами 
електронною поштою. 

Головним Законом держави є Конституція, з неї та почнемо. Так, її стаття 
32 прямо вказує на те, що втручання у особисте та сімейне життя людини 
заборонено. Виняток становлять законодавчо передбачені випадки і лише з 
урахуванням інтересів національної безпеки, прав людини та економічного 
добробуту. 

Статтю 182 Кримінального кодексу України присвячено порушенням 
недоторканності приватного життя людини. Так, згідно з її пунктом 1, для 
того, хто нелегально збирає, зберігає, використовує, видаляє, поширює 
конфіденційну інформацію про інших осіб, передбачено такі види покарання 
як штраф (500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), 
Виправні роботи (від 2-х років), арешт (до півроку) або обмеження свободи 
(до 3-х років). При повторному правопорушенні того ж таки толку штраф не 
передбачено, але можливі арешт, обмеження або позбавлення волі. 

Предмет кримінального правопорушення в даному випадку – 
конфіденційна інформація про суб'єкта, тобто дані про приватне життя 
людини, а саме про його сімейний стан, релігійну приналежність, майновий 
стан та освіту, його стан здоров'я, а також дату та місце появи на світ, інші 
відомості. Згідно з коментарем до КК, приватне життя становить сферу 
життєдіяльності окремо взятої особи, у т.ч. його з іншими людьми, приватні 
активності, стосунки в сім'ї – все, що стосується його способу життя. При 
цьому інформація, яку раніше опублікували у засобах масової інформації чи 
іншим способом, не вважається, згідно з нашим законодавством, 
конфіденційною. 

Кіберсталкерів, які порушують ваші права, можна було б спробувати 
також залучити до відповіді за наклеп, якби не проблема її декриміналізації. 
Так, до 2001 року, доки діяв КК 1960 року, за поширення неправдивих 
домислів, що ганьблять честь іншої людини, було передбачено кримінальну 
відповідальність. Але КК 2001 року виключив зі свого змісту це питання на 
підставі визнання наклепу особистим немайновим правовим порушенням, яке 
стосується ведення цивільно-правової сфери. 

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що під кіберзлочинами 
слід розуміти умисні суспільно небезпечні, протиправні, винні діяння, що 
посягають та заподіюють шкоду суспільним відносинам які регламентують 
порядок зберігання, розповсюдження, використання інформації та їх захист у 
кіберпросторі.  
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Дії, що називаються кіберсталкінгом, включають залякування, домагання, 
хибні звинувачення, наклеп, відстеження жертви та подібні акти, що 
здійснюються за допомогою гаджетів, підключених до Всесвітньої Мережі. Як 
сталкерами (переслідувачами), так і безпосередніми жертвами такого 
правопорушення можуть бути суб'єкти будь-якого віку, статі, кольору шкіри, 
з будь-яким рівнем освіти, професійною та соціально-економічною 
приналежністю, віросповіданням. На жаль, в Україні питання правового 
захисту жертв сталкінгу, а тим більше кіберсталкінгу, не врегульоване 
абсолютно. За дане діяння необхідно передбачити покарання на рівні 
кримінального законодавства.  

Ідеальним рішенням стало б інкорпорування деяких норм законодавства 
США, зокрема штату Каліфорнії, які вже показали свою дію щодо суб'єктів, 
схильних до цифрового переслідування. Так, якщо сталкерів (кіберсталкерів) 
почнуть штрафувати та відправляти до в'язниці, це точно призведе до 
підвищення їхнього рівня обізнаності, а отже, до зниження рівня випадків 
кіберсталкінгу.  

Враховуючи вищезазначене, з метою захисту інформаційної безпеки та 
прав кожної людини в Інтернеті, на сьогоднішній день дана тема потребує 
подальшого вивчення.  

 
 

ОБ’ЄКТ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Керекеша І., Поган М., студентки 
Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Лесь І., доцент кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства, канд. юрид. наук 

 
Здійснено аналіз наукових позицій, законодавства та судової практики 

щодо визначення об’єкту такого злочину, як торгівля людьми (ст. 149 КК 
України). Визначено та аргументовано, що безпосереднім об’єктом торгівлі 
людьми є суспільні відносини, що забезпечують свободу, особисту 
недоторканість людини та її честь.  

Ключові слова: торгівля людьми, об’єкт, свобода, особиста 
недоторканість, воля, честь, гідність. 

 Серед широкого спектру злочинів, що посягають на соціальні цінності, 
особливе місце посідає торгівля людьми, або так зване сучасне рабство, що 
набуває великих масштабів у сучасному світі. Актуальність зазначеної 
проблеми зумовила широке коло наукових досліджень у цій сфері. Зокрема, 
дискусійними виявляються питання щодо об’єкту цього злочину та його місця 
в системі об’єктів кримінально-правової охорони, адже це питання має 
важливе теоретичне та практичне значення. Воно сприяє з’ясуванню 
соціальної суті даного злочину, характеру і ступеня його суспільної небезпеки.  

Щодо визначення безпосереднього об’єкта даного злочину у науковців 
немає одностайності. Так, Ю. С. Нагачевська основним безпосереднім 
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об’єктом торгівлі людьми визначає свободу людини; Г. В. Андрусів, П. П. 
Андрушко, С. Я. Лихова та деякі інші вчені виділяють саме фізичну свободу у 
якості об’єкта; М. І. Мельник та М. І. Хавронюк – свободу, честь і гідність, а 
також волю (за винятком «випадків, коли угода, об’єктом якої є людина, 
укладається за згодою цієї ж людини»), Я. Г. Лизогуб – свободу та особисту 
недоторканість. Виділяються з цього кола В. В. Лизогуб з А. М. Орлеаном, 
говорячи про громадську моральність як об’єкт даного злочину.  

Аналіз питання, який же об’єкт поставлений під охорону кримінально-
правовою нормою щодо торгівлі людьми, потребує уточнення змісту деяких 
понять, що є предметом спорів. Оскільки більшість дослідників погоджується, 
що свобода людини є безпосереднім об’єктом торгівлі людьми, доцільним 
уявляється розкриття саме цього поняття. Стаття 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) гарантує право кожного 
на свободу та особисту недоторканність. Європейський суд з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) у рішенні у справі «Бозано проти Франції» зазначив, що під 
правом на свободу в контексті ст. 5 Конвенції слід розуміти фізичну свободу 
особи, при цьому право на свободу і особисту недоторканність розглядається 
як єдине сполучення слів і має на увазі захист «від будь-якого свавільного 
процесуального чи матеріального зазіхання на особисту свободу» з боку 
державних органів . Що ж до поняття «особиста недоторканність», то під ним 
розуміється «гарантія від арешту і попереднього ув’язнення».  

Як бачимо, у ст. 5 Конвенції розглядається питання про захист саме 
фізичної свободи, а також про захист від незаконного арешту або затримання. 
Фізична свобода походить від поняття «локомоція» (у перекладі з латинської 
locus – місце та motio – рух), яким охоплюється сукупність узгодження рухів, 
за допомогою яких людина активно пересувається у просторі. 
Відштовхуючись від вищесказаного, приходимо до висновку, що свобода як 
об’єкт торгівлі людьми повинна розумітися саме як фізична свобода, більше 
того, вона повинна розглядатися поряд із особистою недоторканістю, щоб 
більш повно охопити захист людини від будь-якого свавільного матеріального 
зазіхання на її особисту свободу.  

Важливим є те, що особа не може відмовитися від зазначених прав. Так, 
наприклад, якщо особа сама здається владі і висловлює згоду на подальше 
ув’язнення, таке ув’язнення може бути незаконним та порушувати ст. 5 
Конвенції. Суд довів це у справі «Де Вільде, Оомс та Версіп проти Бельгії», 
зазначивши, що право на свободу в «демократичному суспільстві» за змістом 
Конвенції є настільки важливим, що особа не може бути позбавлена захисту з 
боку Конвенції на тій підставі, що вона добровільно зголосилася на 
позбавлення волі.  

Незважаючи на тезу А. М. Орлеана про те, що свобода та особиста 
недоторканість не завжди є предметом посягання при торгівлі людьми (мовляв, 
з проаналізованих ним справ у багатьох випадках потерпілі від злочину знали, 
що їх чекає за кордоном, знали, що їх свобода там буде обмежена, але свідомо 
йшли на це, бо не мали ніякої можливості або бажання заробляти гроші в 
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Україні, ми наполягаємо, що право на свободу та особисту недоторканість 
буде порушене у будь-якому випадку, навіть при добровільній згоді людини, 
щодо якої вчиняється даний злочин.  

Думка А. М. Орлеана видається нам недостатньо аргументованою, адже 
він ототожнює поняття волі людини з поняттям «свободи» (причому саме з 
фізичною свободою, що є не зовсім вірним. Свобода волі – добре відоме всім 
словосполучення, в якому обидва слова виступають у своїх основних – різних 
– значеннях, характерних для сучасної української мови, і взаємно незамінних. 
Але в деяких контекстах вони досить легко, без будь-яких обмежень можуть 
заступати одне одного, а саме тоді, коли йдеться про суспільну або особисту 
свободу. У такому розрізі за словом «свобода» закріплюється таке значення, 
як відсутність політичного й економічного гноблення, утиску й обмежень у 
суспільно-політичному житті.  

У словосполученні «свобода волі» слово «свобода» виступає вже як 
філософський термін на означення можливості вияву суб’єктом своєї волі в 
умовах усвідомлення законів розвитку природи і суспільства. Як 
філософський термін вживається воно і у словосполученні «свобода і 
необхідність». Отже, у філософському розумінні слово «свобода» не є 
синонімом слова «воля». Словосполучення «свобода волі» підкреслює 
незамінність одного слова іншим.  

За словом «воля» усталене основне значення є таким: «Воля – це одна з 
функцій людської психіки, яка полягає насамперед у владі над собою, 
керуванні своїми діями й свідомому регулюванні своєї поведінки». 

 Отже, не можна ототожнювати такі поняття, як «воля» та «свобода», 
тому вони повинні розглядатися як самостійні об’єкти. На основі 
вищевикладеного, у випадку добровільності згоди особи щодо торгівлі нею, 
варто говорити саме про категорію «волі»: особа самостійно робить свій вибір. 
Тобто свобода людини завжди стоїть під загрозою, коли мова йде про торгівлю 
людьми, а воля людини – лише в тих випадках, коли не можна говорити про 
добровільну згоду людини на вчинення щодо неї цього протиправного діяння.  

Потребує спростування, на наш погляд, також і теза, що «у випадках, коли 
особа сама просить себе продати, можна говорити вже про відсутність як честі, 
так і гідності. Розглянемо детальніше право на гідність, що знайшло своє 
закріплення як на національному, так і на міжнародному рівні.  

Чинне законодавство не містить визначення понять гідності та честі, 
оскільки вони є морально-етичними категоріями і одночасно особистими 
немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів 
судового захисту. Зокрема, під гідністю розуміють визнання цінності кожної 
фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, а з честю 
пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка 
ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим 
уявленням про добро і зло.  

На основі різних точок зору щодо поняття гідності людини, вдалий 
висновок дає Ю. Г. Падафет, зазначаючи, що феномен гідності людини 
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пов’язується в основному з цінністю людини та оцінкою її значення і місця в 
суспільстві та державі. Сприйняття себе та оточуючих на основі певного 
еталону перетворюється на оціночні судження морального чи правового 
характеру, що створює підстави для зворотного позитивного або негативного 
впливу на поведінку людини. Ці вимоги стають нормами поведінки лише у 
випадку, коли вони ґрунтуються на внутрішньому переконанні людини у їхній 
корисності не тільки для неї, але й, передусім, для інших людей. Прояснивши 
суть поняття гідності, варто з’ясувати, що визнається «таким, що принижує 
гідність» поводженням. Це поняття було визначено ЄСПЛ в рішенні у справі 
«Ірландія проти Великої Британії». Суд дійшов висновку, що п’ять методів 
допиту, на які посилаються заявники, «…були такими, що принижують 
гідність, оскільки вони викликали у їхніх жертв почуття страху та 
неповноцінності, а також страждання, здатні принизити та образити їхню 
гідність, і, ймовірно, зруйнувати їхню психіку та моральну стійкість». Однак 
відсутність будь-якої з цих специфічних цілей не виключає можливості 
класифікувати поводження як таке, що порушує статтю 3 Конвенції.  

Визначаючи поводження принижуючим гідність, Суд у справі «Тайрер 
проти Великої Британії» виходив з того, що може бути відсутня ознака 
публічності. Інакше кажучи, поводження/покарання є такими, що принижують 
гідність, навіть якщо жертву було принижено у її власних очах.  

У цілому, узагальнюючи судову практику, можна зазначити, що Суд 
кваліфікує поводження/покарання як таке, що принижує гідність, якщо воно 
спонукає потерпілого діяти проти своєї волі і совісті, викликає у нього почуття 
страху, пригніченості, неповноцінності, здатне зламати його фізичний та 
моральний опір, принижує чи ображає його гідність. При цьому рівень 
страждань є дещо нижчим за той, що спричиняється нелюдським 
поводженням, але достатнім для того, щоб констатувати наявність порушення 
статті 3 Конвенції.  

Виходячи з вищенаведеного, робимо такий умовивід: якщо відсутня воля 
особи, то здійснюється посягання на гідність особи, якщо ж людина 
добровільно погоджується на вчинення щодо неї цього злочину, то, відповідно, 
не можна говорити про посягання на її гідність.  

Щодо походження поняття честі серед вчених також бракує єдності 
поглядів. Це дає підстави для констатації утруднень при розробці дефініції 
«честі», її тлумаченні, впливає на правильність, застосування норм щодо 
захисту честі. Разом з тим, базовим виглядає висновок, що честь пов’язана з 
мораллю. Оскільки торгівля людьми визнається аморальним вчинком (навіть 
якщо це добровільний акт поведінки з боку потерпілого), то можемо говорити, 
що честь людини потерпає від вчинення цього злочину.  

Отже, безпосереднім об’єктом торгівлі людьми є суспільні відносини, що 
забезпечують свободу, особисту недоторканість людини та її честь. 
Додатковим факультативним об’єктом виступають воля та гідність, причому 
вони є взаємовиключними поняттями: якщо відсутня воля особи, то 
здійснюється посягання на гідність особи, якщо ж людина добровільно 
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погоджується на вчинення щодо неї цього злочину, то, відповідно, не можна 
говорити про посягання на її гідність. Також додатковими об’єктами можуть 
виступати життя, здоров’я, статева свобода, трудові права, нормальна 
діяльність державного апарату тощо.  

Загалом же дане питання потребує подальших досліджень, 
удосконалення теоретичної аргументації та практичної діяльності в цій галузі.  
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За останні роки вплив світового фондового ринку стає дедалі значимішим 
для усієї бізнес спільноти. На мою думку, показати вплив ринку цінних 
паперів на розвиток окремих компаній доцільно або через призму первинної 
публічної пропозиції за допомогою якої підприємство отримує свій старт і 
подальший ріст в індустрії, або через призму самих учасників торгівлі, які 
здатні своїми діями зробити компанію успішною або ж «потопити» її. 

Відтак, інвестори здатні по очевидним або неоднозначним причинам 
спрямовувати ціну акцій окремої компанії договори або донизу, тим самим 
впливаючи на її успіх. Саме тому далі розглянемо два поведінкових випадки, 
коли фондовий ринок змінив стан справ публічних підприємств. 

У першому випадку подивимося на компанію Tesla, яка є американським 
виробником електромобілів, сонячних батарей та акумуляторів. Була 
заснована у 2003 році американськими підприємцями Мартіном Еберхардом 
та Марком Тарпеннінгом і названа на честь сербсько-американського 
винахідника Ніколи Тесли. У 2008 році Ілон Маск став генеральним 
директором компанії, а у 2010 – підприємство змогло залучити 226 млн. дол. 
США у ході IPO. 

У серпні 2018 року Ілон Маск написав у своєму Twitter-акаунті наступне: 
«Збираюся викупити акції Tesla по 420 дол. Фінансування забезпечено». Тобто, 
судячи з усього він збирався викупити всі акції компанії та вивести її з біржі. 
Майже одразу після цієї заяви фондова біржа Nasdaq призупинила торгівлю 
акціями Tesla, а вони за підсумками дня виросли у ціні на 14,2%. 

Зрештою, з’ясувалося, що це був лише жарт від Маска. Однак, Комісія з 
цінних паперів США визнала це маніпуляцією з метою заробити на курсі акцій. 
У результаті такої витівки, підприємець покинув пост голови ради директорів 
Tesla, заплатив 20 млн. дол. США штрафу та був змушений пояснювати свою 
поведінку перед радою директорів компанії. 
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Найцікавіше те, як усі учасники торгівлі рухали ціну компанії впродовж 
декількох днів. На початку торгівельного дня (07.08.2018) акції продавалися 
по 22,61 дол. США, тоді як після твіту Ілона Маска інвестори спрямували ціну 
до 25,83 дол. США за акцію. А вже після з’ясування всіх обставин 
незадоволений натовп почав продавати акції підприємства, ціна яких 
поступово спустилася до 22,25 дол. США 16.08.2018 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Графік акцій компанії TESLA, (дол. США) 
Примітка. Побудовано автором за даними Tradingview. 

 
Другий випадок пов’язаний із японським виробником відеоігор та 

приставок Nintendo, який був заснований у 1889 році Фусадзіро Ямауті. А 
ситуація була наступною: у липні 2016 року вийшла гра «Pokemon Go», яка 
виявилася надзвичайно популярною. Така популярність підвищувала інтерес 
інвесторів до компанії, яка випустила гру. І відповідно такий інтерес повинен 
був відобразитися на фондовому ринку. Ціна на акції Nintendo стрімко почала 
рости 06.07.2016 і незабаром досягла свого піку 19.07.2016 – 32700 японських 
єн, що дало приріст у 136,27% від початкової точки відліку (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Графік акцій компанії Nintendo, (японських єн) 
Примітка. Побудовано автором за даними Tradingview. 
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Здавалося, що така поведінка є абсолютно обґрунтованою з боку 
інвесторів. Однак, через декілька днів виявилося, що Nintendo не випускала 
гру і не мала ніякого відношення до неї. Проте крупні гравці ринку, які рухали 
ціну, чомусь через свою неуважність або внаслідок фейкової інформації 
повірили саме у Nintendo. 

Насправді ж гра була результатом роботи The Pokemon Company та 
Niantic. Відомості про розробників вказані в додатку та відкриваються в перші 
секунди запуску, і Nintendo серед них немає. Незабаром компанія публічно 
виступила з роз’ясненнями щодо своєї непричетності до гри і після цього 
котирування акцій впали, втративши близько 38% своєї вартості. 

Таким чином, у першому випадку витівка однієї людини змусила 
підвищити цінність компанії за допомогою учасників торгівлі, тоді як у 
другому – інвестори власноруч нерозібравшись у ситуації зависили ціну акцій 
компанії. Звичайно, в обох випадках тренд змінився на протилежний і 
логічний виходячи з обставин, але ці дві ситуації показують наскільки 
сильним може бути вплив фондового ринку на долю однієї компанії. 
 
 

ТЕРОРИЗМ, НАЛЕЖНА ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА ТА ЗАХИСТ ЖЕРТВ 
 

Кіріченко А., студент 
Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Лесь І., доцент кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства, канд. юрид. наук 

 
Як сказав професор Оттенхоф, "визначення тероризму - це, безумовно, 

юридична необхідність. Але чи не є це нездійсненним завданням?"  
Принцип законності визначає, що для того, щоб карати людей, 

визначення злочинного діяння, що здійснюється, повинно бути не тільки 
прописано в законі, але й бути чітким і зрозумілим. Вважаючи, що труднощі 
правової системи обумовлені відсутністю надійних досліджень цього явища, 
Оттенхоф робить висновок, пропонуючи кримінологічний підхід до тероризму, 
який може бути найкращим вибором у розумінні кожного аспекту цього явища. 
Тому для того, щоб надати юридичним діячам деякі відомості про елементи, 
пов'язані з тероризмом, важливо відзначити деякі загальні його аспекти. 

Об’єктом дослідження роботи є з’ясування поняття тероризму, практичні 
приклади, розгляд правової процедури та спеціальних програм захисту 
потерпілих та свідків. Дослідження здійснювалось, в основному, теоретичним 
методом. 

Бассіуні та Шабас визначають тероризм як "стратегію насильства, яка 
спрямована проти невинних людей для досягнення політичних цілей. Ця 
стратегія може здійснюватися окремими особами, групами осіб або 
представниками держави". На мою думку, його також можна визначити як 
практику терору як політичної дії, що прагне до досягнення шляхом 
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застосування насильства цілей, які можуть бути або не можуть бути 
встановлені за допомогою законного здійснення політичної волі. Основні 
характеристики: невизначеність кількості жертв; генералізація насильства над 
людьми і речами; усунення, деактивація або відмова від бажання боротися із 
заздалегідь визначеним ворогом; паралізація реактивної волі населення; і 
відчуття небезпеки, що передається переважно через засоби комунікації. 

Як приклади міжнародного тероризму можна зазначити: геноцид, що 
практикувався нацистами проти єврейського населення під час Другої світової 
війни; бомбардування північноамериканською авіацією Дрездена в лютому 
1945 року і Північного В'єтнаму в 1968 році; баскський сепаратистський рух в 
Іспанії; вторгнення і окупація американського посольства в Тегерані 4 
листопада 1979 року із захопленням 50 заручників. Є також приклад 
Аргентини 70-х років, який не так давно виніс дуже важливе рішення, коли 
Римський суд засудив Карлоса Гільєрмо Суареса Мейсона, Сантьяго Омара 
Рівероса та інших за злочини проти італійських громадян, скоєні на території 
Аргентинської Республіки. Обвинувачених було засуджено до довічного 
ув'язнення. Це характеризує інтенсивну міжнародну реакцію проти 
незліченних терористичних зразків, продемонстрованих самою державою. 

Правова процедура: У зв'язку з подіями 11 вересня 2001 року в 
Сполучених Штатах, серед інших, слід розглянути два аспекти: Європейський 
Союз 28 вересня 2001 року ввів загальну декларацію, пропонуючи всім 
країнам, що входять до його складу, сформулювати заходи спеціального 
правового режиму проти тероризму, а також посилити контроль за 
фінансовими установами з тією ж метою, через явище відмивання грошей. 
Лаборд у своїй роботі, присвяченій правовим та кримінально-правовим 
аспектам боротьби з тероризмом, висловлює жаль, що для прийняття Радою 
Безпеки ООН резолюції на підставі глави VII Статуту ООН, присвяченої 
конкретному питанню, знадобилася подія такого масштабу. 

Організація Об'єднаних Націй 30 вересня 2001 року започаткувала 
положення всесвітнього протоколу проти тероризму, передбачаючи 
дотримання державами-членами наступних зобов'язань: незалежна заборона 
терористичної діяльності; чітка заборона відмивання грошей, отриманих від 
терористичної діяльності; рекомендація приймати рішення про недоступність 
фінансових або економічних ресурсів осіб, які вчинили або мали намір 
вчинити терористичні акти, а також суб'єктів, які є власністю цих осіб або 
перебувають під їх контролем. 

 Важливо згадати історичну ініціативу Декларації основних принципів 
правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою, прийняту 
Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 1985 року. Я вважаю, що це є 
"важливим досягненням для віктимологічного руху, оскільки держави тепер 
офіційно визнають на міжнародному рівні важливість реагування на потреби 
жертв" 
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Таким чином, просування інтересів потерпілих не є давнім інститутом у 
цивілізованому світі, а набуває все більшого значення у зв'язку з постійними 
загрозами, пов'язаними з еволюцією міжнародної злочинності. 

У боротьбі з тероризмом потенційні жертви також повинні 
організовуватися для захисту населення, якому загрожує небезпека. Цей 
захист обов'язково доведеться здійснювати в судах і міжнародних організаціях. 
Міжнародна асоціація кримінального права може долучитися до такої 
ініціативи. Важливо зазначити, що відповідно до Статуту Міжнародного 
кримінального суду, потерпілими можуть вважатися не тільки фізичні особи, 
які зазнали шкоди, а й організації або установи, яким було завдано прямої 
шкоди будь-якому їхньому майну (стаття 85). 

Тероризм сьогодні є важливим питанням для міжнародної спільноти, це 
відображається не тільки з теоретичної точки зору, тобто існування багатьох 
праць науковців про саме визначення тероризму, про існуючі та потенційні 
механізми його запобіганню, про захист жертв тощо, а і з практичної, оскільки 
існують реальні інструменти механізму протидії. Деякі з наймасштабніших з 
них були зазначені, проте насправді їх набагато більше, як міжнародних, так і 
внутріщньодержавних. Це означає, що світ робить багато, але водночас 
говорить про те, що механізм з’явився не так давно, тобто ще не є досконалим 
і повинен розвиватись і надалі. 

 
КРИМІНАЛІСТИКА ТА ЇЇ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Коробейников В., студент 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Лесь І., доцент кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства, канд. юрид. наук 

 
Криміналістика – наука про закономірності механізму вчинення злочину, 

виникнення інформації про злочин і його учасників, збирання, дослідження, 
оцінки і використання доказів та основаних на пізнанні цих закономірностей 
спеціальних засобах і методах судового дослідження та попередження 
злочинів. 

Криміналістика – юридична наука як сукупність технічних засобів і 
тактичних прийомів, а також способів їх використання для розкриття злочинів. 
Це означає, що криміналістика вивчає злочин. Але злочин є предметом 
пізнання інших галузей знань (соціологія і філософія, кримінальне, цивільне і 
адміністративне право, психологія, статистика та інші), які досліджують деякі 
специфічні сторони, властивості і особливості злочинної діяльності для 
боротьби з нею. У цьому аспекті наука криміналістика має свій предмет 
пізнання. 

Предметом науки криміналістики є сукупність об’єктивних 
закономірностей, пізнання яких необхідне для успішного розслідування і 
запобігання злочинів. Предметом криміналістики охоплюються три групи 
закономірностей: 
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 закономірності виникнення і розвитку зв’язків і відношень усередині 
механізму злочину: зв’язок між дією і результатом, повторюваність дій у 
подібних ситуаціях, стереотипи дій суб’єкта злочину тощо; 

 закономірності злочину, формування і реалізації способу вчинення і 
приховання злочину, зв’язок способу з особою злочинця, залежність способу 
від конкретних обставин вчинення злочину тощо; 

 закономірності виникнення і перебігу явищ, пов’язаних зі злочином, що 
мають значення для розслідування: скритність підготовки до вчинення 
злочину, вибір засобів, рекогносцировка обстановки, вивчення предмета 
злочинного посягання тощо. 

Наука криміналістика своїми рекомендаціями, специфічними методами 
та засобами виявлення, фіксації, дослідження та використання доказів сприяє 
правоохоронній діяльності, підвищує її ефективність у боротьбі зі 
злочинністю, і тим самим допомагає виконанню загального завдання, що 
стоїть перед правоохоронними державними структурами. 

Загальним завданням криміналістики є сприяння правоохоронним 
органам у боротьбі зі злочинністю, повне і своєчасне технікокриміналістичне 
забезпечення та супровід розкриття і розслідування злочинів. Дане завдання 
реалізується на основі всебічного використання досягнень сучасної науки і 
техніки. Криміналістика забезпечує діяльність органів дізнання, досудового 
слідства, суду і супроводжує процес криміналістичної експертизи науково 
продуманими засобами, прийомами і методами боротьби зі злочинністю 

Спеціальні завдання криміналістики: 
 подальше вивчення об’єктивних закономірностей, що складають основу 

предмета криміналістики, розвиток її загальних і окремих теорій як основи 
розробки засобів, прийомів і рекомендацій з розкриття, розслідування і 
запобігання злочинів; 

 розробка та удосконалювання техніко-криміналістичного забезпечення 
розслідування злочинів з використанням досягнень природничих, технічних і 
гуманітарних наук; 

 розробка та удосконалювання організаційних, тактичних і методичних 
основ досудового і судового слідства, вивчення та узагальнення з цією метою 
слідчої і судової практики; 

 розробка криміналістичних засобів і методів запобігання злочинів; 
 вивчення досягнень закордонних криміналістів та їх використання у 

розслідуванні злочинів і подальших наукових дослідженнях 
Система науки криміналістики – це складові її частини або розділи, 

розташовані в певній послідовності, яким притаманна наявність внутрішніх і 
зовнішніх взаємних зв’язків. Частини або розділи, які є самостійними 
структурними одиницями, одночасно співвідносяться за змістом, певними 
взаємозв’язками або закономірностями, які характеризують індивідуальне 
ціле. 

На думку вітчизняних вчених, сучасна система науки криміналістики 
складається з таких частин: 
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– загальна теорія криміналістики; 
– криміналістична техніка; 
– криміналістична експертиза; 
– криміналістична тактика; 
– криміналістична методика 
Загальна теорія криміналістики – це система вчення про предмет 

криміналістики, її завдання, мету та закони розвитку, понятійний апарат і 
місце криміналістичних знань у системі юридичних наук, самостійні 
криміналістичні теорії і вчення, зокрема, криміналістична ідентифікація та 
діагностика, вчення про криміналістичні версії. 

Криміналістична техніка включає в себе теоретичні положення, науково-
технічні прийоми, методи виявлення, фіксації, вилучення, попереднього 
дослідження, збереження і подальшого використання з метою розслідування 
злочинів та їх запобіганню. 

Криміналістична техніка як розділ криміналістики являє собою систему 
теоретичних положень та принципів розробки й використання 
науковотехнічних засобів і методів виявлення, фіксації, вилучення, 
накопичення та обробки матеріалізованої інформації про події, що 
розслідуються, а також технічних засобів і способів попередження злочинів. 

Криміналістична експертиза являє собою систему наукових положень і 
розроблених на її основі спеціальних методів і методик для встановлення 
фактичних даних на основі дослідження об’єктів – матеріальних носіїв 
інформації з метою розслідування злочинів та їх запобіганню. 

Криміналістична тактика – це розділ науки криміналістики, що 
займається розробкою прийомів проведення слідчих дій, загальних тактичних 
рекомендацій щодо організації і планування процесу слідства. 

Криміналістична методика або методика розслідування окремих видів 
злочинів, як розділ науки криміналістики, є системою наукових положень і 
рекомендацій, що базуються на них, щодо розслідування і запобігання 
вбивств, розкрадань, крадіжок, розбоїв та інших видів злочинів. 
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Актуальність. У світлі останніх подій, проблеми захисту культурної 

спадщини та відповідальності за знищення культурних цінностей України є 
надзвичайно актуальним. 
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Аспекти даної теми досліджувалися авторами: К. Акінша, В. Акуленко, Г. 
Козлов, Є. Денисова, С. Кот, Т. Себта.  

Дана тема була цікава для зарубіжних авторів: Е. Кампфенс, П. Кеннеді 
Грімстед, У. Гартунг.  

Вступ. Культурні цінності належать до тих об'єктів, які є особливо цінні 
не тільки для культури, історії та науки будь-якої держави, вони також 
відіграють надзвичайно важливу роль у становленні майбутніх поколінь. 

Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини від 
16 листопада 1972 р., яка була ратифікована багатьма державами, в тому числі 
Україною визначила, що кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язана 
забезпечити ідентифікацію, захист, збереження, популяризацію та передачу 
майбутнім поколінням культурної та природної спадщини, яка знаходиться на 
території цієї держави. 

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження даної роботи є розгляд 
відповідальності за знищення культурних цінностей за Кримінальним 
кодексом України. Теоретичний метод виступає основним шляхом 
дослідження цієї теми. Він застосовується для аналізу КК України на тлі 
сучасних проблем.  

Результати. Забезпечення збереження культурних цінностей може 
здійснюватися за допомогою широкого спектру правових методів і механізмів, 
зокрема шляхом реалізації заборонних положень кримінального 
законодавства. Оскільки в останні кілька років почастішали випадки 
руйнування і пошкодження культурних цінностей, а також інших внесених до 
державних реєстрів (списки) об'єктів матеріальної і духовної культури, така 
ситуація вимагає відповідної реакції держави. 

На жаль, Кримінальний кодекс України (далі – КК України) не передбачає 
відповідальності за знищення культурних цінностей. У разі виникнення цих 
негативних наслідків для таких об'єктів, дії винного(-их) можуть бути 
кваліфіковані залежно від суб'єктивних та об'єктивних ознак: 

1. Відповідно до ч.1 ст.194 КК України «Умисне знищення або 
пошкодження майна», але лише у разі, якщо знищення культурних цінностей 
(як чужого майна) спричинило за собою заподіяння шкоди у великому розмірі. 

2. Відповідно до ст.196 КК України «Необережне знищення або 
пошкодження майна», якщо знищення культурних цінностей (як чужого майна) 
вчинено з необережності та спричинило за собою тяжкі тілесні ушкодження 
пошкодження або смерть людей. 

3. Відповідно до ч.2-5 ст.298 КК України «Незаконне проведення 
обшуку» роботи на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування 
або пошкодження об'єктів культурної спадщини», якщо об'єкти культурної 
спадщини або їх окремі частини були знищені, зруйнуванні або пошкоджені, 
а також якщо ці дії вчинені щодо пам'яток національного значення, або з 
метою пошуку рухомих об'єктів, джерелом походження яких є предмети 
археологічної експертизи спадщини, або вчинені посадовою особою з 
використанням свого службового становища. 
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З усього вищесказаного випливає, що  у жодній з перерахованих вище 
норм КК України прямо не визначено, що культурні цінності є предметом 
злочину. Такий висновок можна зробити або на підставі загально визначеного 
поняття "чужа власність", або при детальному вивченні індивідуального 
положення національного законодавства України у сфері охорони культурної 
спадщини. 

Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 8 червня 2000 р.,  
визначення переліку складових поняття «об'єкти культурної спадщини», 
також включає рухомі предмети, пов'язані з об'єктами культурної спадщини, 
які принесли в наш час цінність разом з археологічними, естетичні, етнологічні, 
історичні, архітектурні, мистецтвознавчі, наукові або художні точки зору та 
зберегли свою автентичність 

Враховуючи все вищевикладене, вважаємо, що необхідно запозичити та 
розвинути в законодавстві позитивний досвід встановлення кримінальної 
відповідальності за знищення або пошкодження культурних цінностей у 
законодавстві України. Такі унікальні предмети, як культурні цінності, 
швидше за все, будуть пошкоджені або повністю знищені зловмисниками, так 
як їх цінність безпосередньо пов'язана з підтриманням належної матеріальної 
форми, тому завдання збереження їх в первозданного вигляду є одним з 
пріоритетних.  

 
 
 

СМЕРТНА КАРА В САУДІВСЬКІЙ АРАВІЇ 
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Щодня виносяться смертні вироки і держави карають людей за різні 

злочини – іноді за дії, які навіть не повинні вважатися кримінальними 
злочинами.  

Смертна кара — позбавлення життя людини, визнаної винною у вчиненні 
злочину, на підставі рішення органу державної влади. 

Дана тема являється актуальною в зв’язку з тим що: 
Щодня виносяться смертні вироки і держави карають людей за різні 

злочини – іноді за дії, які навіть не повинні вважатися кримінальними 
злочинами. В одних країнах можуть страчувати злочини, пов'язані з 
наркотиками, в інших, тільки за вбивства та терористичні акти. 

У деяких країнах стратять людей, яким було менше 18 років на момент 
скоєння злочину, в інших стратять людей з психічними та інтелектуальними 
розладами, а в третіх смертні вироки виносять після несправедливих судових 
розглядів – і все це кричущі порушення норм та стандартів міжнародного 
права. Люди можуть проводити багато років, чекаючи на виконання смертних 
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вироків, не знаючи, коли прийде їхня година і чи зможуть вони востаннє 
побачитися з рідними. Смертна кара – це вкрай жорстке і принизливе 
покарання. 

Існують два основні погляди на сутність та цілі смертної кари. Згідно з 
одним із них, смертна кара – це насамперед засіб попередження нових тяжких 
злочинів як з боку злочинця шляхом його фізичного усунення, так і з боку 
потенційних злочинців шляхом їхнього залякування реальною загрозою 
смерті. Визнання необхідності смертної кари є відносним, обумовлено успіхом 
у запобіганні тяжким злочинам. Згідно з іншим поглядом, смертна кара – це 
насамперед відплата за скоєний злочин, який має наслідувати незалежно від 
будь-яких міркувань доцільності. Це – акт урочистості справедливості, і жодні 
утилітарні міркування тут недоречні. Такий погляд дотримувався, напр., Кант. 
Визнання необхідності смертної кари у разі є абсолютним і зумовлено лише 
самим фактом тяжкого злочину. 

Перше теоретичне обґрунтування необхідності скасування страти було 
дано у праці «Про злочини і покарання» (1764) італійського юриста і 
просвітителя Ч.Беккаріа, який стверджував, що «враження справляє не так 
суворість покарання, як його неминучість». Противником смертної кари був 
Вольтер; Гегель, Мілль і Монтеск'є, загалом будучи прихильниками смертної 
кари, вважали за необхідне її обмеження. У Росії за відміну смертної кари 
виступали Л.М. Толстой, Ф.М. Достоєвський, В.Г. Короленко, H.А. Бердяєв, 
С.М. Булгаков, В.С. Соловйов, В.В. Розанов, а з юристів - Н.С.Таганцев, М.Н. 
Гернет, А.Ф. Кістяковський. Серед прибічників страти були В.А. Жуковський, 
Б.Н. Чичерін. 

Основні докази проти смертної кари, висловлені Ч.Беккаріа та його 
прихильниками, як і аргументи їхніх супротивників, можна з певною мірою 
умовності поділити на прагматичні, моральні та змішані. У Беккаріа та її 
послідовників однією з найсильніших є те, що під час численних спостережень 
зірвалася встановити емпіричну зв'язок між стратою і кількістю тяжких 
злочинів, тобто. довести, що із запровадженням чи розширенням її 
застосування кількість злочинів зменшується, і, навпаки, зі скасуванням – 
збільшується. Погляд на смертну кару як на засіб попередження тяжких 
злочинів виявляється неспроможним. 

Тож, враховуючи вищесказане, ця тема є досить складною і потребує 
подальшого дослідження, я вважаю що ніколи не буде чіткої відповіді для 
більшості, на питання: Смертна кара, за чи проти?  

Це питання завжди широко дискутувалось в суспільстві та пресі, 
особисто я не маю чіткого так, або чіткого ні у відповідь на це питання. Є 
багато за і проти, серед вирішальних для мене стали такі: 

ЗА-справедливість; 
ПРОТИ-можливість судової помилки. 
Також є цікавий момент, прибічники смертної кари висловлюються що: 
«смертна кара дозволяє економити державні кошти на утримання 

ув’язнених. Чому платники податків і, зокрема, родичі і близькі жертви, 
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повинні забезпечувати довічне утримання злочинця». 
А противники смертної кари висловлюються інакше: «економічна 

сторона (стратити дешевше, ніж утримувати) – аморальна. Оскільки немає 
нічого важливішого за життя людини.» Але тут у мене відразу в голові 
з‘являються питання, а хіба злочин який вони скоїли не є аморальним? Чому 
збереження життя злочинця який наприклад жорстоко вбив людину чи 
зґвалтував дитину має когось хвилювати? Чому злочинець дозволив собі 
забрати життя іншої людини, а йому ще й мають потім давати покарання 
притримуючись моралі?  Чи справедливо те ,що злочинець вбивця чи маніяк 
отримує ті самі гроші які отримають люди які прожили чесне 
життя(пенсіонери)? 

Зважаючи на занадто гуманне законодавство в деяких країнах світу, на 
волю вже вийшли або можуть вийти серійні вбивці та терористи, на руках 
яких десятки загублених життів. 

Коли я дізнаюсь з преси про випадки жорстоких злочинів я всією своєю 
душею бажаю справедливості та відповідного покарання. Але ось ця 
можливість судової помилки все перекреслює... Тому мені чесно кажучи 
складно давати відповідь на таке питання. З одного боку дуже хочеться 
справедливості, а з іншої ця помилка яке може забрати ще одне невинне 
життя... хто потім буде за це відповідати? 

Тобто з моральної сторони я вважаю смертну кару дуже справедливою 
мірою покарання за окремі злочини, а єдиним стримуючим фактором для мене 
є вірогідність помилки, а враховуючи те, що помилка можлива майже в будь 
якій справі, цей фактор є дуже вагомим для заборони такого покарання. 
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Більшість людей позитивно відносяться до тварин. Так, практично в 

кожному господарстві та, навіть, будинку чи квартирі живе якась тварина: кіт, 
собака, папуга, хом’як, морська свинка тощо. Домашні тварини приносять 
моральне і духовне задоволення для своїх господарів та потребують 
щоденного піклування. Людина, яка бере тварину, зобов’язується турбуватися 
про неї, годувати її та доглядати.  Також, в господарствах, особливо сільських, 
люди утримують свійських тварин, які, хоч і призначені в майбутньому на 
забій, проте, також потребують дбайливого відношення до себе. Людство з 
початку свого існування бореться за свої права. Так, володіючи мовою, 
людина має змогу себе захистити, одночасно, самі ж люди ігнорують права 
тварин, які також існують та визначені законами країн світу. У зв’язку з тим, 
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що й донині по всьому світі фіксуються випадки жорстокого поводження з 
тваринами, зазначена тема є актуальною та потребує подальшого дослідження. 

Приручення перших тварин людиною в період мезоліту стало важливою 
подією в історії існування світу. Саме зазначений факт і освоєння 
землеробства в неоліті призвели до появи вищого рівня існування людства, 
коли людина перестала залежати від природи, а навпаки – підкорила її, почала 
використовувати надра землі і тварин у власних інтересах та цілях. Тварини 
стали важливою часткою життя людей, вони виконують важливі ролі: 
охоронців, годувальників, слухачів, духовних друзів тощо. Однак, усі ті 
тварини, які знаходяться під опікою людини – це залежні істоти, які не здатні 
відстоювати свої права, не можуть вплинути на відношення людини до себе та 
є заручниками настрою, характеру, егоїзму людини, обставин, навколишнього 
середовища, часу, епохи тощо. Хоч тварини і позбавлені людської мови, проте, 
вони не позбавлені душі, серця та інстинктів. Як і всьому живому, тваринам 
життєво необхідна увага, добре ставлення, любов та тепло, а головне – 
піклування та захист. З прогресом науки та техніки людина починає бути все 
більш владною, самодостатньою та, водночас, егоїстичною, що, безумовно, 
відображається на ставленні людей до природи, і головне – до тварин. 
Домашні тварини часто набридають своїм господарям та зазнають або ж 
фізичного поводження, або ж залишаються на вулиці. Практично щодня ми 
можемо почути чи, навіть побачити, як господарі неналежно відносяться до 
своїх тварин, а окремі істоти в людській подобі навмисно знущаються над 
тваринами в цілях власного антиморального задоволення, експерименту чи ще 
якоїсь незрозумілої причини. Не менш жорстоким є і те, що господарі кидають 
своїх тварин напризволяще, переїжджаючи в інше місто/країну, їдуть на 
довгий час на відпочинок. Так, вони, з одного боку, ніби і залишають тварин 
живими, адже вони не кривдять їх фізично, але, одночасно, вони позбавляють 
їх догляду, а головне – їжі, в результаті чого тварини помирають від голоду та 
холоду. Отож, побиття тварин у закритому мішку ногами, навмисні знущання, 
розчленування, свідомі дії щодо голодування тварин тощо підкреслюють 
жорстоку сутність окремих людей, їх неврівноважений, порушений психічний 
стан і зумовлюють законодавця створювати відповідні закони, які 
зобов’язують кривдника відповідати за свої дії та вчинки.  

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» під жорстоким поводженням з тваринами 
розуміється «знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що 
спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, у тому числі 
спричинило тілесні ушкодження, каліцтво чи загибель, нацьковування тварин 
одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих 
мотивів, залишення тварин напризволяще, а також інші порушення правил 
утримання, поводження та транспортування тварин». Подібне визначення 
представлено й у ст. 89 Кодексу про адміністративні правопорушення. Так, 
вказані дії за собою тягнуть накладення штрафу від 200 до 300 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини у 
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тому випадку, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для 
життя чи здоров’я останньої. Ті самі дії, скоєні стосовно двох чи більше тварин 
або групою осіб, чи особою, що було піддано адміністративному стягненню за 
таке саме порушення протягом року, – тягнуть за собою накладення штрафу 
від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи 
адміністративний арешт на термін до 15 діб, з конфіскацією тварини у тому 
випадку, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для життя 
чи здоров’я останньої. 

Окрім адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з 
тваринами також передбачається й кримінальна відповідальність. Так, у низці 
країн, включаючи Україну, знущання над тваринами, які належать до 
хребетних, скоєне із використанням жорстоких методів чи з хуліганських 
мотивів, а також нацьковування таких тварин одна на одну, скоєне з 
корисливих або хуліганських мотивів, чи у присутності неповнолітніх, складає 
склад злочину, передбаченого ст. 299 Кримінального кодексу України. Цей 
злочин карається арештом на термін від 1 до 3 років чи позбавленням волі на 
термін від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Такі ж дії, скоєні у присутності 
неповнолітнього або малолітнього, – караються позбавленням волі на термін 
від 3 до 5 років з конфіскацією тварини. Ті самі дії, скоєні з особливим рівнем 
жорстокості чи стосовно 2 і більше тварин, чи повторно, чи групою осіб, чи 
скоєні активним способом, чи насильницькі дії стосовно тварини, направлені 
на задоволення статевої пристрасті, – караються позбавленням волі на термін 
від 5 до 8 років з конфіскацією тварини. Такі ж дії, скоєні задля створення 
творів, зображень, відео-, кіно-, аудіопродукції, чи збут або розповсюдження 
творів, зображень, відео-, кіно-, аудіопродукції, які пропагують жорстоке 
поводження з тваринами, – караються позбавленням волі на термін від 5 до 8 
років з конфіскацією тварини. 

Отже, як бачимо, вітчизняне законодавство передбачає відповідальність 
за жорстоке поводження тваринами чи неналежний догляд над ними, проте 
воно не є повністю дієвим, адже, на жаль, існують випадки, які є 
загальновідомими та які й донині залишаються безкарними, що розв’язує руки 
кривдникам і надалі знущатися над тваринами, а також показує приклад для 
інших осіб, які планують знущання над тваринами. 

Так вищезазначених випадків і справді багато. Наприклад, у 2019 році 
особливо гучною стала історія фермера з Хмельниччини, який, маючи велике 
господарство, зовсім не доглядає за тваринами. Світлини, які були зроблені 
волонтерами наводять жах: повсюду розчленовані трупи домашніх 
парнокопитних. Злочин виявила сімнадцятирічна дівчина, яка хотіла 
покататись верхи. Проте, правозахисники, провівши огляд, не виявили нічого 
кримінального. Тільки місцева адміністрація погрожувала шрафом. Варто 
наголосити, що вказана справа є загальновідомою вже багато років, але поки 
не сприйнята належним чином відповідними органами. Також, резонансною 
стала історія жителя Маріуполя Донецької області жорстоко познущався з 
кота: спочатку побив, а потім живцем закопав у землю. Цей випадок, як і 
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попередній, залишився без належної уваги правоохоронних органів, а 
кривдники – не покараними. Покаранням на сьогодні для більшості таких 
жорстоких осіб є осуд сусідів та більшості населення, але, на жаль, тваринам 
від цього не краще.  

Не можна не згадати також про поширене браконьєрство. Хобі 
відстрілювати тварин є протизаконним діянням, воно не може мати жодних 
виправдань та не повинно мати ніяких поступок зі сторони правоохоронних 
органів. Внаслідок незаконного вистрілювання тварин, гине значна кількість 
фауни. Сам факт вбивства тварин заради задоволення є неприйнятним та 
потребує уваги правоохоронних органів. 

В межах теми, яку ми розглядаємо, просто неможливо оминути тему 
російсько-української війни, в ході якої страждають не лише люди, а і тварини. 
Як відомо, війна триває з 2014 року, проте, вона охоплювала обмежену 
територію. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабний напад на 
всію територію України.  Російські солдати з перших днів війни 
продемонстрували свою ницість та жорстокість по відношенню як до людей, 
так і до тварин. Можна стверджувати, що саме з початком війни українці 
зіткнулися з небаченим жорстоким поводженням окупантів з тваринами. Були 
випадки, коли російські вбивці годинами четвертували собак, а після того 
з’їдали їх, вішали котів, курей, отримуючи від цього задоволення. Так, на 
сьогодні, є відомості про цілеспрямоване знищення окупантом цілих ферм з 
тваринами. Наприклад, вночі 31 серпня неподалік с. Велика Білозерка 
Запорізької області російські снаряди фактично знищили місцеву ферму, яка 
за іронією долі називалась «Росія». До вище вказаного випадку постраждали 
десятки ферм, які забезпечували країну продовольством. Наприклад, 31 
березня, стало відомо про знищення фермерського господарства у Гуляйполі, 
в цей же день було знищено фермерське господарство «Агромол» з коровами 
на Харківщині. Також, постраждало чимало інших ферм на Київщині, 
Чернігівщині, Сумщині тощо. При цьому, навпаки, українські ЗМІ 
висвітлюють подвиги українських солдат, які визволяючи українські міста та 
села, діляться останніми харчами з тваринами, рятують їх. Така різниця в 
ментальності російських та українських воїнів демонструє жертовність та 
відвагу ЗСУ, а також ницість та хворобливість російської армії, для якої 
вбивство – це потіха і радість. 

З огляду на вищезазначене, проблема жорстокого поводження з 
тваринами є нагальною і потребує ефективного вирішення. Так, не лише в 
Україні, а і по всьому світу проблема жорстокого поводження з тваринами 
займає важливе місце в діяльності влади. У містах проходять акції проти 
жорстокого поводження з тваринами. У соціальних мережах повідомляють 
щодо випадків знущання над тваринами. Поліцейські за фактами жорстокого 
поводження з тваринами відкривають кримінальне провадження. 

Окрім того, в кожній країні та, в тому числі, в Україні діють різноманітні 
громадські організації, які здійснюють свою діяльність в інтересах захисту 
тварин. Такі організації створюють притулки для тварин, організовують 
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пункти для лікування, кастрації бездомних тварин, а також пункти для 
перетримки тварин на певний період. Надзвичайно відомим та дієвим є 
Всесвітнє товариство захисту тварин, яке бореться проти жорстокого 
поводження з тваринами по цілому світі.  В Україні діють такі товариства та 
організації, як: Київське товариство захисту тварин; Благодійний фонд «Кото-
Ярмарок»; Благодійний проєкт «Хочусобаку»; Черкаське міське товариство 
захисту тварин «Друг»; UAnimals; Аnimal Id Info; ГО «Волинське товариство 
захисту тварин» та ГО «Порятунок чотирилапих» тощо. Також, практично в 
кожному великому місті діють притулки, де можна взяти тварину, що важливо 
повністю безкоштовно та з необхідними медичними процедурами. 

Таким чином, в Україні ще до війни було чимало проблем в сфері 
жорстокого поводження з тваринами, більше того, наша держава вже багато 
років входить в десятку лідируючих країн по кількості безпритульних тварин, 
що, безперечно, є значною проблемою. Війна ще більше загострила це питання, 
відношення окупанта до всього живого, що знаходиться на українській землі 
є вкрай негативним та є ціллю для знищення, і не важливо чи це безневинна 
дитина чи тварина. Жорстоке поводження з тваринами не є проблемою 
сьогоднішнього дня, ця проблема існує століттями, її вирішення можливе 
лише в тому випадку коли суспільство буде сприймати тварин, не як іграшку, 
забавку чи об’єкт «зігнання» власної злості й негативних емоцій, а як істот, які 
за правилами природи мають і повинні існувати в середовищі людей і, які 
відіграють свої власні ролі.  Сьогодні кожен повинен стати більш 
милосердним, більш гуманним та добрим до оточуючих. Саме сьогодні, йдучи 
вулицями міста, ми можемо побачити таблички на воротах «Погодуйте 
собачку, напоїть кота, бо нас тут немає». Не потрібно проходити повз таких 
прохань, адже ніхто не знає, яка завтра ситуація складеться у кожного з нас і 
все може бути, що просити доведеться і нам. Людина, як вища та розумна 
істота не повинна робити такі ганебні вчинки, як побиття тварин. Натомість, 
законодавцю необхідно ще більше удосконалити правові норми, які 
регулюють питання захисту тварин, а правоохоронним органам – реагувати на 
випадки жорстокого поводження людини до тварини. 
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Матеріали та методи: Суб’єктом дослідження моєї роботи є 
військовослужбовець країни агресора, який вчиняє воєнні злочини та злочини 
проти людяності на території України. 

На долю України випали важкі випробування, коли у 2014 році 
розпочався збройний конфлікт між Росією і Україною та початок 
повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. За цей 
час зафіксовані численні випадки порушення законів та звичаїв війни. Серед 
них є жорстке поводження з військовополоненими, вигнання цивільного 
населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на 
окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених 
міжнародним правом, інші порушення законів і звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами.  

Хочу навести декілька прикладів порушень законів та звичаїв війни: 
Справа Людмили Горбенко та Валерія Колесніченка.  
29 серпня 2014 року Людмила Горбенко та Валерій Колесніченко, що 

перебували у цивільному шлюбі, обидва працівники залізничного депо, були 
знайдені застреленими в своєму будинку по вул. Пролетарській, 36 в м. 
Іловайську. Згідно з даними судово-медичної експертизи, обидва загинули 27 
серпня 2014 року. Горбенко померла від кульового поранення в голову, яке 
призвело до пошкодження мозку, а Колесніченко помер від проникаючого 
вогнепального поранення в живіт, яке пошкодило його внутрішні органи. 29 
серпня 2014 року тіла двох жертв були знайдені в підвалі їх будинку, який був 
закритий ззовні. Співрозмовники, які виносили тіла, повідомили УВКПЛ, що 
при вході в будинок вони бачили сліди крові та куль. Як повідомлялося, 
обличчя обох потерпілих мали сліди побиття та кінцівки потерпілих були 
зламані. 

Справа бійців Азову. 
 “Практично всім, кого забрали, потрібна медична допомога, майже всі 

піддавалися тортурам, знущанням. Більшість тих, кого забрали, через те, що 
був брак їжі довгий час, – у них великі проблеми зі здоровʼям. У деяких людей 
є втрата ваги, навіть по 50 %” — Максим Жорін колишній командир полку 
«Азов».  

 У даній цитаті ми бачимо жорстоке поводження з військовополоненими. 
Яке проявляється у вигляді дій та бездіяльності. Як дії, так і бездіяльність 
мають на меті спричинення страждань військовослужбовцям. Серед дій 
потрібно назвати тортури, катування, приниження, а серед бездіяльності 
ненадання медичної допомоги за умови можливості її надання, позбавлення 
нормальних умов утримування, сну, світла, свіжого повітря, харчування, води, 
що суперечить гуманному відношенню до ув’язнених і військовополонених, 
відповідно до світових норм. Доказуються такі дії наступним чином. 
Комплексна психолого-психіатрична експертиза дає кваліфікацію психічного 
стану потерпілого, визначає стійкі психологічні властивості, риси особистості, 
вид і глибину емоційних реакцій у період часу, який цікавить органи 
розслідування, а також питання осудності. Медико-психологічна експертиза 
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призначається потерпілим, які мають хворобливий стан, хронічну або 
невиліковну хворобу, а також соматичні розлади, як наслідок травми і 
перебування в полоні або насильницького утримання іншою стороною під час 
військових дій. Такі захворювання можуть викликати тривалі або 
короткочасні зміни у свідомості, сприйнятті, відтворенні сприйнятого, у 
пам’яті, а також викликати неадекватність реагування. 

Якщо говорити про перший приклад, то і там також є жорстоке 
поводження з цивільним населенням, яке визначається в Конвенції про захист 
цивільного населення під час війни. Серед дій, які визнаються недопустимими 
і становлять об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 438 КК України в 
тому числі, Конвенція називає: жорстоке поводження, посягання на життя, 
здоров’я, фізичний і психічний стан, катування, каліцтво, тілесні покарання, 
знущання над людською гідністю, зґвалтування, незаконна депортація, 
переміщення й арешт, непристойне посягання.  Також варто додати що 
порушуються норми Конвенції про заборону або обмеження застосування 
конкретних видів зброї, які можуть вважатись такими, що завдають надмірних 
ушкоджень або мають невибіркову дію від 10 жовтня 1980 року забороняється 
використовувати зброю щодо цивільного населення, а також конвенція 
забороняє у збройних конфліктах снарядів та речовин, що можуть завдати 
надмірних ушкоджень або призвести до зайвих страждань.  

Під час розслідування злочинів щодо порушення законів і звичаїв війни 
виникають проблеми, пов’язані із множинністю елементів об’єктивної 
сторони і кваліфікацією потерпілих. Методика розслідування злочинів, 
пов’язаних із порушенням законів та звичаїв війни залишається не 
сформованою, тому це питання потребує уваги вчених. Саме тому, хочу 
звернути увагу на те, що Законодавчі акти України не є ідеальними та 
потребують змін, для кращого правового захисту потерпілих. На мою думку, 
потрібно прийняти до відома дану пропозицію та вдосконалити статтю 438 
Кримінального кодексу України. 
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Метою цієї аналітичної роботи є надання загального огляду теми освіти 

та злочинності. Існує багато різних точок зору, з яких може розвиватися 
обговорення освіти та злочинності. Кримінологи можуть припустити, що 
дискусія про освіту і злочинність буде включати в себе огляд впливу, який 
рівень освіти особи може мати на її злочинну або антигромадську поведінку. 
З іншого боку, батьки можуть вважати, що це обговорення впливу шкільного 
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насильства та злочинності на безпеку та навчання їхніх дітей, а законодавці 
можуть вважати, що це порівняння коштів, витрачених на боротьбу зі 
злочинністю, з коштами, витраченими на покращення шкіл. 

Для того, щоб розробити всеосяжну основу для вивчення концепції освіти 
та злочинності, розглядаються дві загальні точки зору:  

(1) вплив освіти на злочинність (2) вплив злочинності на освіту. 
2. Вплив освіти на злочинність 
Першою сферою обговорення є вплив освіти на злочинність та злочинну 

поведінку. Хоча це питання є дискусійним, серед державних службовців, 
науковців, вчителів та батьків існує переважний консенсус щодо того, що 
вища освіта є одним з найбільш успішних та економічно ефективних методів 
запобігання злочинності.   

A. Освіта як засіб запобігання злочинності 
Більшість людей стверджують, що освіта може бути важливим елементом 

у запобіганні злочинній поведінці.  
Багато дослідників також стверджують, що чим вищий рівень освіти має 

особа, тим важче вона буде розуміти майбутні наслідки (тобто покарання) 
своїх теперішніх злочинних або антигромадських дій. 

Нижче наведено перелік емпірично підтверджених висновків про зв'язок 
між запобіганням злочинності та освітою: 

Більшість досліджень виявили, що рівень закінчення школи, як правило, 
пов'язаний з позитивними результатами у сфері громадської безпеки та 
зниженням рівня злочинності в громадах. 

У державах з більш високим рівнем освіти рівень злочинності також 
нижчий, ніж у середньому по країні. 

У штатах з більш високим рівнем зарахування до коледжів 
спостерігається нижчий рівень насильницьких злочинів, ніж у штатах з більш 
низьким рівнем зарахування до коледжів. 

Держави, які роблять більш значні грошові інвестиції у вищу освіту, 
мають більш позитивні результати у сфері громадської безпеки та нижчий 
рівень злочинності. 

Ризик ув'язнення, більш високий рівень насильницької злочинності та 
низький рівень освіти зосереджений серед кольорових громад, члени яких 
частіше страждають від бар'єрів у доступі до освітніх можливостей. 

Розбіжності в освітніх можливостях призводять до того, що кольорові 
громади мають нижчий рівень освіти, ніж білі, частіше потрапляють до місць 
позбавлення волі та частіше стикаються з більш високими показниками 
насильницької злочинності. 

Б. Зв'язок між інтелектом (IQ) та злочинністю 
Багато тенденцій підтверджуються сучасними дослідженнями, які 

вивчають можливі зв'язки між освітою та злочинною поведінкою. Те, що 
рівень освіти (вищий і нижчий) має важливе значення для прояву злочинної 
поведінки, отримало емпіричну підтримку, так само як і уявлення про те, що 
особи з обмеженими можливостями до навчання (а отже, з нижчим рівнем 



144 
 

освіти, інтелекту та навичок подолання труднощів) більш схильні до 
насильницької поведінки. 

Зв'язок між рівнем інтелекту людини та її злочинною поведінкою є дуже 
складною та суперечливою сферою. Емпіричні дослідження найчастіше 
виявляють, що IQ та злочинність насправді мають негативну кореляцію, тобто 
зі збільшенням одного показника зменшується інший. Пояснення цього, як 
правило, зводяться до трьох підходів: (1) IQ і злочинність мають хибний, а не 
причинно-наслідковий зв'язок; (2) низький IQ збільшує злочинну поведінку; і 
(3) злочинна поведінка фактично зменшує IQ. 

Вплив злочинності на освіту 
A. Злочинність як бар'єр на шляху до отримання освіти 
Однією з основних сфер впливу злочинності на освіту є те, що 

злочинність дуже часто слугує бар'єром на шляху до отримання освіти для 
багатьох людей. Цей бар'єрний статус може з'являтися у двох напрямках: (1) 
негативні моделі мобільності для деяких груп з точки зору традиційних і 
нетрадиційних критеріїв просування по службі та освітніх досягнень і (2) 
відсутність у окремих осіб можливості здобути освіту через їхню власну 
злочинну поведінку (наприклад, ув'язнення, припинення навчання та 
виключення). 

Б. Зв'язок злочинності із закінченням середньої школи 
Як зазначалося раніше, багато осіб змушені припинити навчання за 

традиційними освітніми програмами К-12 через власну злочинну або 
делінквентну поведінку. Такі особи, як правило, починають з відсторонення 
від навчання в школі, яке переростає у відсторонення від навчання за межами 
школи і, зрештою, у виключення.  

В. Питання безпеки в школах 
Останньою сферою обговорення є практичний вплив, який злочинність 

може мати на освіту. Існує велика кількість досліджень, присвячених 
найбільш поширеним формам шкільного насильства: сексуальним 
домаганням та булінгу. Багато хто вважає, що лише ці дві проблеми є 
причиною великої кількості випадків відсіву зі школи, нападів і навіть 
стрілянини в школах. 

Безпека в школі та належний захист учнів дуже тісно пов'язані зі 
злочинністю. Чим більше злочинності в школі, тим менш безпечно 
почуватимуться учні, а чим менш безпечно вони почуватимуться, тим менше 
вони навчатимуться. 

Багато зв'язків між злочинністю та освітою K-12 пов'язані з інцидентами, 
що відбуваються між учнями. У кампусах багатьох американських шкіл існує 
значна проблема з булінгом і сексуальними домаганнями. Ці дії, хоча і не є 
явно насильницькими, часто залишаються непоміченими і можуть мати вкрай 
негативний вплив на потерпілих. Як зазначалося раніше, таке поводження 
пов'язане з високим рівнем відсіву, поганими оцінками і навіть самогубствами 
серед неповнолітніх. 
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Кілька останніх зауважень з цього приводу слід зробити на основі 
попередньої дискусії про погляди на витрати часу. Стверджується, що освіта 
призводить до того, що люди менше віддають перевагу споживанню часу в 
теперішньому і більше - в майбутньому, і що, в свою чергу, освіта дуже часто 
вчить людей контролювати свої емоції (стриманість і самоконтроль). 
Більшість науковців сподіваються, що здобуття вищої освіти призведе до 
підвищення рівня інтелекту, що призведе до кращого розуміння наслідків 
своїх дій, як позитивних, так і негативних. 

 
 

ШАХАРСТВО В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: КРИМІНОЛОГІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 
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Шахрайство є одним із найпоширеніших злочинів проти власності, тому 

йому приділяється достатня увага в літературі. При цьому постійно 
змінюються методи інтернет-шахрайства, а також нові засоби скоєння 
злочинів, які потребують змін у законодавстві. Вивчення особливостей 
кримінальної відповідальності за злочини в галузі комп'ютерної інформації, 
виявлення прогалин у цій галузі та надання можливих шляхів їх вирішення є 
вкрай актуальним. Поява нових способів крадіжки вимагає від законодавця 
своєчасної та адекватної відповіді, що викликало введення до Кримінального 
кодексу нових статей 190.1-190.6 Кримінального кодексу, а також додаткових 
частин статті 190 Кримінального кодексу. Зміни законодавства вимагають 
цілеспрямовано вивчати шахрайство. Крім цього, незважаючи на 
модернізацію кримінального законодавства у галузі управління шахрайством, 
є досить невирішені проблеми. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства збільшується 
розшарування в рівні життя, зростаючі способи придушити старі моральні 
норми, що на перший погляд виступає як непохитні завдання, виникнення 
інших, часто діаметрально протилежних життєвих цінностей і орієнтирів - все 
це вплинуло на збільшення кількості скоєних злочинів в Україні , помітну 
частину яких становить шахрайство Права та свободи громадян захищаються 
не лише за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів, але й 
насамперед із використанням інновації законодавчої регламентації. 

Шахрайство з давніх-давен займає особливе місце в системі злочинів 
Україні. Суспільний розвиток спричинив необхідність удосконалення складу 
шахрайства. Виникнення нових способів розкрадань вимагало від законодавця 
адекватної та своєчасної реакції, що обумовлює внесення до кримінального 
закону статей, що конкретизують шахрайство (190 ст. ККУ), а також внесення 
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нових кваліфікуючих ознак до статті 190 ст. ККУ. 
Чимало проблем під час кваліфікації шахрайства виникають і у 

правозастосовній практиці. 
Зміни у законодавстві вимагають цілеспрямовано вивчати шахрайство. 

Крім цього, незважаючи на модернізацію кримінального закону, в галузі 
регулювання шахрайства є безліч проблем, які не вирішені. В даний час велика 
кількість людей щодня, не виходячи з дому, купують різні товари за 
допомогою інтернету. В Україні більшими темпами збільшується кількість 
користувачів інтернету і, тому, число «електронних» покупців також 
збільшується. Електронні магазини дозволяють заощадити на утриманні 
звичайного магазину. Вони дають покупцеві можливість придбання будь-
якого товару у будь-який час у будь-якому місті, у будь-якій країні, у будь-
який час доби. 

Це надає електронні магазини неоспорюваним перевагою перед 
звичайними магазинами. Чимало людей трапляються до рук «електронних» 
шахраїв. Усі зазначене визначає актуальність дослідження. 

Суди шахрайство у сфері комп'ютерної інформації розглядають як нову 
форму розкрадання, як і передбачається законодавством, і більшість 
криміналістів даний підхід поділяють. І тому, як чітко зауважує М.І. Третяк, 
Верховному Суду в постанові Пленуму від 27 грудня 2007 року No51 «Про 
судову практику у справах про шахрайство, присвоєння та розтрату» потрібно 
виконати перегляд позиції в частині кваліфікації розкрадання з банкомату за 
допомогою підробленої платіжної картки, визнавши, що в цьому випадку 
відбувається вчинення не крадіжки, а шахрайства у галузі комп'ютерної 
інформації.  

Виникає питання: чи потрібно було вносити до кримінального закону 
комп'ютерне шахрайство як самостійний склад? Хоча подібні дії, що 
здійснюються з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, 
можна легко кваліфікувати за складами, що вже існували, гл.21 ККУ. 

Варто відзначити, що важливість запровадження цієї норми відзначали в 
багатьох дослідженнях. 

Тропіна вважає, що маніпуляції з комп'ютерними даними заволодіння 
правом чуже майно чи чужим майном не можна кваліфікувати за статтями 158 
і 159 ККУ. А кваліфікація, що діяла в практиці, за сукупністю ст.159 і ст. 272 
ККУ, «комп'ютерних розкрадань», що суперечить одному з базових 
кримінально-правових принципів - nullum crimen, nullum poena sine lege, тому 
що в такому випадку застосовується аналогія кримінального закону, що прямо 
заборонено чинним законодавством». Т.Тропіна вважає, що доповнення статті 
159 ККУ такою кваліфікуючою ознакою, як «діяння, вчинене з використанням 
маніпулювання комп'ютерною інформацією», а також додавання до 
диспозиції статті 159 ККУ вказівку на такий спосіб шахрайських дій, як 
«використання комп'ютерних технологій», не вирішить всі проблеми, що 
накопичилися при кваліфікації злочинів з використанням комп'ютерних 
технологій. Нею пропонується доповнення кримінального закону 
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спеціалізованим складом, який криміналізуватиме незаконне отримання прав 
на чуже майно у вигляді маніпуляцій з комп'ютерними даними. 

Певні пропозиції щодо доповнення ККУ статтею про «комп'ютерне 
шахрайство» вже вносили деякі вчені. Так Т.Зиков свого часу пропонував 
введення у кримінальний закон спеціалізованого складу ст.159.1 
«Комп'ютерне шахрайство», тобто. «заволодіння чужим майном шляхом 
обману, зловживання довірою, присвоєння, розтрати чи заподіяння майнової 
шкоди шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене з використанням 
ЕОМ, системи ЕОМ чи їхньої мережі». 

Робилися пропозиції щодо того, щоб доповнити статті 158, 159 та 163 
кримінального закону такими положеннями, як скоєння злочину при 
отриманні несанкціонованого доступу до інформаційно-комунікаційних 
мереж, включаючи Інтернет або комп'ютерні системи. 

Важливим є вивчення особистості інтернет-шахрая. Вивчення 
особистості інтернет-шахрая дозволяє правоохоронним органам у ході 
провадження розслідування у кримінальній справі звузити передбачуване 
коло злочинців, виконати розробку потенційних моделей їх поведінки, 
передбачити наступні дії та сформувати порядок дій слідства у хід розкриття 
злочину та збору доказів з метою їхнього пред'явлення в суді. 

Особливість суб'єктного складу інтернет-шахрайства полягає в тому, що 
злочинцями можуть бути як фахівці з досить високою кваліфікацією, так і 
просто дилетанти. Інтернет-шахрайство здійснюється особами, які мають 
різний рівень освіти та соціальний статус. 

Інтернет-шахраї поділяються на дві великі групи: по-перше, особи, які 
перебувають із потерпілим у ділових чи трудових відносинах; по-друге, особи, 
які не мають ділових відносин із потерпілим. 

До першої групи належать співробітники, які зловживають службовим 
становищем. Наприклад, техперсонал, клерки, співробітники своєї безпеки, 
співробітники наглядових і контролюючих структур, особи, вирішальні 
організаційні питання. 

До другої групи входять особи, які мають великі знання у сфері інтернет 
технологій і керуються, переважно, корисливими мотивами. У цю групу 
входять і професійні фахівці (хакери), які розглядають заходи безпеки, 
встановлені на комп'ютерних системах, як виклик рівню власного 
професіоналізму. Хакери нерідко використовують у своїй діяльності 
шахрайські схеми. 

Загалом варто відзначити, що особистість інтернет-шахрая 
характеризується такими особливостями: інтернет-шахрайство відбувається 
переважно особами чоловічої статі та віком від 14-ти років. Злочинці мають 
високий рівень освіти та технічні навички роботи з комп'ютерною технікою. 
Більше того, інтернет-шахраї здебільшого мають сильне логічне мислення, 
підходять до вирішення поставлених завдань творчо, мають значні аналітичні 
здібності, найчастіше при демонстрації доказів їхньої провини, які неможливо 
спростувати, активно співпрацюють зі слідством. 
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24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала нову еру тотальної 

агресії проти української території, зокрема вторгнення на територію України, 
вбивства мирних жителів, руйнування міст і сіл, історичних та культурних 
об’єктів і навіть погрози застосування ядерної зброї. 

У той час, як українські війська та цивільне населення безпосередньо 
борються з ворогом, українська влада почала діяти на законному фронті. Було 
докладено значних зусиль, щоб притягнути Росію та її високопосадовців до 
відповідальності за всі її агресивні дії за допомогою міжнародного права. 

Серед вітчизняних науковців слід згадати роботи Катерини Важної, яка 
досліджувала поняття агресивної війни. Науковець зі Слобожанщини Ігор 
Касинюк присвятив свій науковий доробок питанням міжнародно-правового 
регулювання кримінальної відповідальності за злочин агресії.  

З огляду на те, що війна досі триває, досліджувана нами проблема 
перебуває у своїй динамічній фазі, що безумовно підвищує актуальність 
обраної теми дослідження.  

Станом на 3 червня кількість жертв серед цивільного населення, 
зафіксована Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), 
досягла 9 197 осіб, з них 4 183 загиблих, у тому числі 268 дітей, та 5 014 
поранених. Однак ці цифри можуть бути вищими, враховуючи те, що 
інформація з районів, де ведуться інтенсивні бойові дії, і де, як вважають, 
сталося багато жертв серед цивільного населення, включно з Маріуполем, є 
неповною. УВКПЛ повідомляє, що: «Більшість зареєстрованих втрат серед 
цивільного населення були спричинені використанням вибухової зброї з 
широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та 
реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари». 
Загалом конфлікт в Україні мав величезний вплив на права людини мільйонів 
цивільних осіб, серед яких найбільше постраждали жінки та діти. 

Міжнародне гуманітарне право - це термін, який використовується для 
опису норм, спрямованих на обмеження впливу збройного конфлікту. Він 
призначений для захисту тих, хто не бере або більше не бере участі у бойових 
діях, наприклад цивільних осіб або поранених комбатантів, і накладає 
обмеження на те, як можна вести війну. Хоча традиційно вважалося, що 
міжнародне право прав людини не застосовується під час збройних конфліктів, 
сучасне міжнародне право вважає, що це розрізнення є неточним, і обидві 
норми права розглядаються як додаткові джерела зобов’язань у ситуаціях 
збройних конфліктів.  
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Міжнародна спільнота вважає певні форми серйозних порушень 
міжнародних прав людини та міжнародного гуманітарного права настільки 
серйозними, що вони регулюються міжнародним кримінальним правом, 
встановлюючи принцип індивідуальної кримінальної відповідальності за ці дії. 
Це надзвичайно важливо для забезпечення відповідальності та уникнення 
безкарності за порушення міжнародних прав людини та міжнародного 
гуманітарного права. 

Важливо зазначити, що ведення війни регулюється не лише договорами, 
укладеними державами-учасниками, а й звичаєвим міжнародним 
гуманітарним правом. Останнє відноситься до зобов’язань, що випливають із 
усталеної міжнародної практики, на відміну від зобов’язань, визначених 
договорами та офіційними письмовими конвенціями. У той час як міжнародні 
договори, що регулюють ведення війни, є обов’язковими лише для тих держав, 
які є їх учасниками, звичаєве міжнародне гуманітарне право є обов’язковим 
для всіх держав.  

Міжнародне гуманітарне право, засноване на договорах, покладає на 
договірні держави обов’язок розслідувати міжнародні злочини та 
переслідувати їх. Цей принцип також міститься в міжнародному звичаєвому 
праві. Таким чином, Україна, хоча й не підписала Римський статут, 
зобов’язана розслідувати та переслідувати воєнні злочини, вчинені на її 
власній території, і справді, її власне законодавство дозволяє це робити. 
Військові злочини, вчинені в Україні, та злочин агресії включені до 
аналогічних статей Кримінального кодексу України. У травні 2021 року 
Верховна Рада України прийняла закон (законопроект 2689), покликаний 
привести законодавство України у відповідність до міжнародного 
гуманітарного права, що спростить українській владі розслідування та 
кримінальне переслідування порушень міжнародного гуманітарного права, які 
відбуваються в країні, а також розгляд прогалин в існуючому національному 
законодавстві, які перешкоджають судовому переслідуванню міжнародних 
злочинів, які відбуваються на її території.  

Важливо зазначити, що згідно з міжнародним правом кожен, хто вчиняє, 
наказує або потурає злочину проти людства, несе особисту відповідальність за 
свої дії. 

Що стосується юрисдикції, Міжнародний кримінальний суд – нащадок 
Нюрнберзького трибуналу – має юрисдикцію щодо певних конкретних 
злочинів (воєнних злочинів і злочинів проти людяності, але не агресії), 
скоєних в Україні. Його юрисдикція поширюється на росіян, а статус 
президента РФ не гарантує недоторканності. 

Основним і найважливішим методом допомоги Україні у розгляді справ 
Міжнародним судом ООН є збір доказів усіх злочинів, скоєних Росією в 
Україні.  

Отже, ми дійшли наступних висновків: 
1. Збройна агресія Росії проти України є незаперечним фактом. Без 

сумніву, всі винні мають понести відповідальність. 
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2. Україна вже використовує національні та міжнародні механізми для 
проведення правової оцінки міжнародних злочинів, вчинених у контексті 
неспровокованої агресії Росії проти України; 

3. Найбільш реалістичним видається резолюція Генеральної Асамблеї 
ООН про створення міжнародного трибуналу проти Росії. 

Враховуючи вище викладене, ми вважаємо, що створення міжнародного 
трибуналу проти Росії є обов'язковим.  Він може бути створений на основі 
угоди між Україною та іншими державами або згідно з резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН, угодою між Україною та ЄСПЛ.  Дискусії щодо 
його моделі тривають, але ніхто не ставить під сумнів необхідність створення 
суду.  Переважна більшість європейських політиків і лідерів підтримує ідею 
ad hoc трибуналу.   Європарламент закликав ЄС підтримати створення 
спеціального міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів 
проти України.  Пропозиція була включена до резолюції «Про боротьбу з 
безкарністю за військові злочини в Україні».   
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Лісабонський договір, закріплений у Договорі про функціонування 

Європейського Союзу, визначає та розмежовує компетенцію ЄС та держав-
членів. Стаття 207 являє собою перше пряме наділення ЄС новою винятковою 
компетенцією в галузі ПІІ для регулювання відносин з третіми державами. у 
2010 році Європейська комісія пояснила, що, хоча «принципи та параметри 
[переговорів] будуть надихнуті «найкращою практикою», розробленою 
державами-членами», Комісія сама встановить «широкі контури сфери дії та 
стандартів, які Союз має встановити під час міжнародних інвестиційних 
переговорів».  

У своїй новій інвестиційній політиці ЄС хоче досягти «кращого балансу» 
між правом держави на регулювання та захистом інвестицій та розробити 
«чіткіші та кращі стандарти». Ці дві цілі взаємопов'язані, і Комісія вважає, що 
захист інвестицій має бути чітко визначений і не залишати місця для 
«двозначності тлумачення», особливо коли йдеться про «право держави на 
регулювання з метою державної політики». Комісія наголошує, зокрема, на 
право держав переслідувати законні цілі державної політики та пояснює, що 
цей «принцип» зон вільної торгівлі (ЗВТ) ЄС застосовуватиметься до 
положень про захист інвестицій в угодах ЄС. 

Згідно з директивами, що санкціонували переговори з інвестицій з 
Канадою, Індією та Сінгапуром, кожна угода має бути «без шкоди для права 
ЄС і держав-членів вживати та застосовувати... заходи, необхідні для 
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досягнення законних цілей державної політики, таких як соціальні, екологічні, 
безпекові, здоров'я та безпека населення недискримінаційним чином. Угода 
має поважати політику ЄС та його держав-членів щодо просування та захисту 
культурного розмаїття». 

Намагаючись, серед іншого, забезпечити «баланс» між захистом 
інвестицій та правом економіки, що приймає на регулювання, Комісія 
наголошує на необхідності розробки стандартів договору «докладним і 
точним чином». Крім інноваційного формулювання преамбули, яке 
незвичайне не тільки для ДІД країн-членів ЄС, а й для канадського модельного 
ДІД, новий підхід ЄС спрямований на два найбільш важливі стандарти 
інвестиційного права - справедливий і рівноправний режим та експропріацію. 
Що стосується непрямої експропріації, ЄС запроваджує положення, аналогічні 
тим, що містяться в Додатку B до ДІД США та Канади. Як і ці моделі, 
Поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі (CETA) прямо відкидає доктрину 
єдиного ефекту і наказує суду враховувати «розумні» очікування інвесторів. 
Однак, на відміну від своїх попередників, він запроваджує вимогу враховувати 
«характер» заходи і, зокрема, її «об'єкт, контекст і намір», а також, що дуже 
важливо, включає елемент пропорційності. Згідно з додатком CETA про 
експропріацію: 

За винятком рідкісних обставин, коли вплив заходу або низки заходів 
настільки серйозний у світлі його мети, що здається явно надмірним, 
недискримінаційні заходи Сторони, які розроблені та застосовуються для 
захисту законних цілей громадського добробуту, таких як здоров'я, безпека та 
навколишнє середовище, не є непрямою експропріацією. 

Таке положення відсутнє у ДІДах, укладених країнами-членами ЄС, і 
якщо воно існує в типових ДІДах США та Канади, то формулювання CETA є 
новим. За словами Європейської комісії, це нове положення спрямоване, 
зокрема, на забезпечення того, щоб інвестори не отримували компенсацію 
«тільки тому, що їхній прибуток був знижений внаслідок дії нормативних 
актів, прийнятих з метою державної політики». Ця заява посилається на 
найважливішу дилему про те, як провести кордон між непрямою 
експропріацією та некомпенсованим регулюванням, прийнятим у суспільних 
інтересах. Як відомо, наявність суспільного інтересу у будь-якому разі 
необхідна для законності навіть непрямої експропріації. У той же час, ця заява 
підтверджує відмову від доктрини єдиного ефекту та погоджує позицію ЄС із 
доктриною поліцейських повноважень. 
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Цивілізовані відносини у сфері духовних цінностей історично притаманні 

українській ментальності та культурі. У цьому контексті завжди у народній 
правовій традиції визнавалося аморальним жорстоке поводження з тваринами. 
Факти цинічної наруги, фізичного насильства не тільки негативно позначалися 
на психіці людей, особливо дітей і підлітків на певних аспектах формування їх 
моральної поведінки, а й повинні розглядатися як дії, якими спричиняється 
шкода певній сфері морально-правових засад суспільства. Тому держава 
прагне взяти під свій захист представників тваринного світу, забезпечити 
гуманне, цивілізоване ставлення до них. В цьому і полягає актуальність 
дослідження данної теми. 

Проблемні аспекти юридичної відповідальності за жорстоке поводження 
з тваринами було розкрито у працях В. Александренка, Н. Бондаренко, Р. 
Вереши, М. Вербіцької, А. Данилевського, Д. Калмикова, І. Коробко, Д. 
Однорог, А. Савченка, В. Турської, О. Шуміло та багатьох інших. 

Після аналізу законодавчої практики різних зарубіжних держав 
з’ясувалося, що в цих країнах різний підхід до міри покарання за вказане 
правопорушення. Зокрема, в Ізраїлі чи КНР злочинець, який знущався над 
твариною може сісти за грати на 3 роки, а в таких країнах, як Австрія, Естонія 
чи Литвія, такий правопорушник отримає покарання у вигляді одного року 
позбавлення волі, а скоріше за все відбудеться штрафом. 

Аналізуючи українське законодавства, слід зауважити, що до 1960 року в 
Україні не існувало норми Кримінального Кодексу, за порушення якої особа 
несла б кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. 
До 1960 року йшлось про тварин лише як об’єкт власності, а кримінальна 
відповідальність наступала внаслідок знищення чи пошкодження 
майна(тварин). 

Але з розвитком цивілізованого суспільства, на національному рівні 
відповідальність за жорстоке поводження з тваринами передбачена Законом 
України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 26 лютого 2006 
р., Кримінальним Кодексом України (ст.299), Кодексом України про 
адміністративні правопорушення (ст. 89). 

Наприклад, ч. 1 ст. 299 КК України передбачає, що Жорстоке поводження 
з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі з безпритульними 
тваринами, порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели 
до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, нацьковування тварин 
одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, а також 
пропаганда, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого 
поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення 
таких дій - караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або 
позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини, а 
за ч.2 – ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього, караються позбавленням 
волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією тварини. 
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А у ст.89 КУпАП передбачено, що жорстоке поводження з тваринами 
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо 
перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. 

Згідно ранніх редакцій ККУ ч.2 ст. 299 передбачала штраф до двохсот 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох 
років, а ст.89 КУпАП накладення штрафу від дев’яти до двадцяти одного 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Ці зміни говорять про увагу та 
покращення в цьому питанні. 

Але на мою думку, також потребує змін і назва ст. 299 КК України. В 
цьому питанні, я повністю згідний з зауваженння С.Д. Калмикова, який 
наголошує, що у назві статті повинно йтись не про тварин у множині, а у 
однині, оскільки це було б правильно, тому що відповідальність настає за 
жорстоке поводження хоча з однією твариною. Продовжуючи цю тему, 
доцільно було визначити як кваліфікуючу ознаку жорстоке поводження з 
декількома тваринами, визначивши конкретну їх кількість, передбачивши за 
це суворішу санкцію. 

Позитивний фактом є те, що проблемі законодавчого удосконалення 
жорстокого поводження з тваринами приділяється увага і у Верховній Раді 
України. Наразі у парламенті зареєстровано проект закону «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (щодо відповідальності про жорстоке поводження з 
тваринами та порушення правил їх утримання)» Відповідно до даного 
законопроекту, пропонується вилучити зі ст. 299 КК України кваліфікуючу 
ознаку предмета злочину «відносяться до хребетних», оскільки в 
законодавстві відсутній поділ тварин на хребетних та безхребетних. 

Також пропонується доповнити об’єктивну сторону складу злочину, 
передбаченого ст. 299 КК України діянням у формі жорстокого умертвіння 
тварин – без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю 
тваринами болю та страждання. 

У підсумку треба сказати, що це питання доволі актуальне сьогодні, тому 
воно потребує подальших досліджень, удосконалення теоретичної 
аргументації та практичної діяльності в цій галузі. 
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Уявлення про взаємозв'язок між імміграцією та злочинністю також 

виявляється зумовленим антиіммігрантськими, ксенофобськими настроями. 
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Зазвичай негативні стереотипи щодо приїжджих виникають у періоди 
посилення імміграції, передусім під час спадів в економіці або коли нові 
іммігранти суттєво відрізняються від корінних мешканців за культурою, 
расовою та/або етнічною приналежністю. 

Для обґрунтування залежності між імміграцією та вчиненням злочинів, а 
також зразків злочинної поведінки в різних категоріях і поколіннях 
іммігрантів було висунуто низку теорій. Ці теорії акцентують увагу на різних 
факторах, які розглядаються як важливі у становленні індивідуальної моделі 
поведінки та досвіду імміграційного переселення. 

Невисокий рівень злочинності серед перших іммігрантів дозволив 
припустити, що ці іммігранти були самостійно відібраними економічно 
активними особами, які мали низьку кримінальну налаштованість. Це 
припущення відоме як теорія самовідбору. Прихильники теорії самовідбору 
заявляють, що оскільки ці іммігранти залишили свою батьківщину і приїхали 
до інших країн у пошуках фінансових можливостей, більшість з них були 
працьовиті і старанні. Через свою зацікавленість у довгостроковому прогресі 
вони поводилися добре і намагалися уникати проблем із законом. 

Теорії соціальної структури концентруються на соціально-економічних 
конструкціях, які формують можливості для економічної діяльності, що, в 
свою чергу, визначає кримінальну схильність. Згідно з теорією деформації, 
розробленою Мертоном (1938 р.), досягнення матеріального успіху залежить 
від освіти та працевлаштування, які не є однаково доступними для всіх. Коли 
легальні можливості недоступні, злочин може бути альтернативним способом 
досягнення матеріальних цілей. Оскільки багато нових іммігрантів є 
низькокваліфікованими і слабоосвіченими, а також тому, що міські гетто, куди 
переселяються багато нових іммігрантів, не мають достатніх економічних 
можливостей, злочинність, ймовірно, може бути однією з таких альтернатив. 

Теорія субкультури насильства, сформульована Вольфгангом і Ферракуті 
(1967), дозволяє висунути припущення, що в міру того, як малозабезпечені 
люди поступово пристосовуються до своїх соціальних умов, насильство може 
стати нормою і очікуваним засобом вирішення спорів у бідних і 
невпорядкованих громадах. Оскільки новоприбулі іммігранти частіше, ніж 
місцеві мешканці, оселяються в таких районах, вважається, що вони більш 
ймовірно будуть брати участь у вчиненні злочинів із застосуванням 
насильства. 

Аккультурація, або культурна асиміляція, стосується змін у відношенні 
та/або формах поведінки в залежності від контакту з представниками інших 
культур. Серед іммігрантів та їхніх дітей культурна зміна відбувається в 
багатьох сферах, зокрема в мові, релігійних переконаннях, моральних 
цінностях, формах поведінки, а також у відданості та почутті власної 
приналежності до прийнятої культури та культури свого коріння. 

Результати проведених раніше та останніх досліджень не знайшли доказів 
існування значущого негативного впливу імміграції на рівень злочинності. 
Висновки трьох ранніх робіт, у тому числі Промислової комісії (1901 р.), 
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Імміграційної комісії (1911 р.) та Національної комісії з питань дотримання 
законів і правопорядку (також відомої як Комісія Вікершема, 1931-1932 рр.), 
свідчили про те, що на макрорівні міст з високою часткою осіб іноземного 
походження не обов'язково мали вищий рівень злочинності, ніж міста з 
меншою часткою осіб іноземного походження. Подібні висновки були 
зроблені і в дослідженнях останніх років, які показали, що в місцях 
компактного проживання іноземців рівень злочинності був нижчим, ніж у 
районах з меншою часткою іноземного населення. 

Через те, що молоді чоловіки мають вищий рівень кримінальної 
активності, ніж інші вікові та гендерні групи, значна частка молодих чоловіків 
у певних іммігрантських групах може сприяти високому рівню злочинності в 
цих групах. Показники ув'язнення серед ірландських та німецьких іммігрантів 
у 1850-х роках були більш ніж у 10 разів вищими, ніж серед корінних жителів, 
і в цих двох групах іммігрантів більшість (60%) становили чоловіки молодого 
віку. У ході дослідження, проведеного Промисловою комісією (1901 р.), білі, 
народжені за кордоном, мали більший рівень ув'язнення, ніж серед білих, 
народжених у США, але меншим, ніж серед чорношкірих, народжених у США. 
Дослідження мексиканських іммігрантів у 1930-х роках показало, що велика 
частка молодих чоловіків була причиною високих показників правопорушень 
у цій групі. 

Окрім відмінностей у рівнях злочинності, різняться також типи злочинів, 
скоєних іммігрантами та місцевими жителями. Результати попередніх 
досліджень показали, що за корисливі злочини (включаючи пограбування, 
крадіжки зі зломом, крадіжки та шахрайство) корінне населення має вищий 
показник засуджених, ніж групи іноземців. Щодо злочинів проти 
громадського порядку (наприклад, носіння зброї, алкогольне сп'яніння, 
бродяжництво та прогули), то показники засуджених осіб, які народилися за 
кордоном, були вищими, ніж серед корінних жителів.  

Дані досліджень не дають підстав стверджувати про прямий причинно-
наслідковий зв'язок між імміграцією та зростанням злочинності серед будь-
якої окремої національної групи. Натомість, висновки проведених наукових 
досліджень свідчать про обмежену роль імміграції у формуванні проблеми 
злочинності. Як правило, іммігранти розглядаються як особи, які самостійно 
обирають собі місце проживання і мають низький рівень кримінальної 
схильності, але високий рівень арештів, засудження та ув'язнення серед 
певних груп іммігрантів у певних місцях і в певний час пояснюється великою 
часткою молодих чоловіків у цих групах іммігрантів, культурними 
конфліктами, несприятливими соціальними та економічними умовами в 
місцях розселення, а також негативними наслідками акультурації та асиміляції. 
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У міжнародному масштабі сприяння та захист громадського здоров'я 

розвивається через законодавство. Закон про охорону здоров'я намагається, 
зокрема, регулювати діяльність закладів охорони здоров'я, які також 
відповідають за надання послуг первинної медичної допомоги. Деякі з 
ключових функцій громадськості охорона здоров'я – це профілактика та 
боротьба із захворюваннями, діагностичне обстеження, лікування та догляд за 
пацієнтами, реабілітаційні послуги, сприяння медико-санітарній освіті, 
моніторинг, оцінка та нагляд за хворобами та взаємодією людей з 
навколишнім середовищем, яке включає повітря, землю та воду. 

Медичне право це комплексна галузь права, що включає сукупність 
правових норм, регулюючих суспільні відносини у сфері медичної діяльності. 
Наявність самостійної галузі права важлива як для суспільства в цілому, так і 
для самих медичних працівників і пацієнтів. Медичне право дозволить на 
більш високому рівні здійснювати розробку принципів державної політики у 
сфері охорони здоров'я, якісніше опрацювати питання захисту прав громадян 
при наданні медичної допомоги, детально визначити правовий статус суб'єктів 
правовідносин, що виникають у сфері медичної діяльності. 

Предмет медичного права ‐ це  суспільні відносини,  що виникають у 
процесі здійснення медичної діяльності. 

Медична діяльність – це комплексна система, яка включає організацію 
надання громадянам медичної допомоги, її безпосереднє надання в рамках 
діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів, а також контроль якості 
надання медичних послуг. 

Предмет медичного права складається певною мірою об’єктивно, поза 
волею і свідомістю окремо взятої людини або групи людей. 

Методи  медичного  права  —  це  сукупність  правових  способів,  за  
допомогою яких відбувається регулювання суспільних відносин, що входять 
до предмету медичного  права. 

Система медичного права – це його внутрішня будова, що визначає 
об’єднання норм права в правові інститути, її необхідно розглядати з трьох 
позицій: як комплексну модель права, як навчальну дисципліну, як частину 
правової і медичної науки.  

Виходячи з такого підходу питання про систему доцільно розглянути 
стосовно кожної з них. Так, система медичного права як галузі права 
складається з таких елементів:  

 норми медичного права будучи  структурним  елементом  системи  
права,  є  загальнообов'язковим  правилом  поведінки,  призначеним  для  
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врегулювання медичних правовідносин і забезпеченим силою державного 
примусу;  

 інститути медичного праваце структурний елемент системи прав, що є 
сукупністю правових норм,регулюючих певний вид однорідних суспільних 
відносин у сфері медичної діяльності;  

 підгалузі медичного права - це структурний елемент системи права, що 
є відособленою частиною галузі права, яка регулює якісно однорідні групи 
суспільних відносин. 

Джерело медичного права – це спосіб зовнішнього закріплення правових 
норм, що регулюють суспільні відносини у галузі медичної діяльності. 
Історично виділяють декілька джерел права. Це нормативно‐правовий акт, 
правовий звичай, юридичний прецедент і нормативний договір. На 
сьогоднішній день найбільш поширеним джерелом є нормативно‐правовий  
акт 

До основних завдань науки медичного права відносять: вивчення 
вітчизняного медичного права, дослідження особливостей передового 
зарубіжного досвіду в галузі юридичної регламентації медичної діяльності; 
пошук правових шляхів удосконалення системи медичного страхування, 
розробки в галузі оптимізації освітніх програм у сфері юридичної та медичної 
освіти, дослідження в галузі історії правового регулювання медичної 
діяльності, теоретико-методологічні аспекти медичного права, вироблення 
пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавчої бази системи 
охорони здоров’я України тощо. 
 
 
 

 
КРИМІНАЛЬНА СИТУАЦІЯ У СФЕРІ ЕМІСІЇ ТА ЗВЕРНЕННЯ 
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Сучасний світ неможливо уявити без заходів забезпечення безпеки та 

вжиття заходів протидії небезпечним ситуаціям, адже на ряду з глобалізацію 
суспільства існує безліч загроз, в тому числі транснаціональних та 
міжнародних. 

Кримінальна ситуація на ринку цінних паперів останніми роками суттєво 
ускладнилася. Злочини, які посягають на інтереси власників цінних паперів, 
характеризуються підвищеною небезпекою у зв'язку з тим, що шкодять як 
учасникам ринку, так і економіці в цілому. Боротьба зі злочинами на 
фондовому ринку з використанням цінних паперів визнана одним з 
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пріоритетних напрямів в рамках протидії економічної злочинності в цілому. З 
розвитком ринку цінних паперів змінюється і характер злочинів. 

Законодавство Естонії у сфері цінних паперів включає положення, згідно 
з яким емітент чи продавець (але не бухгалтер) зобов'язаний компенсувати 
інвестору втрати у разі неправдивого затвердження чи опущення інформації 
матеріального характеру, допущених у проспектах емісії.  Стандарти 
відповідальності такі самі, як і при цивільних правопорушеннях.  Інвестор 
повинен показати, що емітент або продавець недбало поставився до своїх 
обов'язків, що призвело до опущення інформації в даному проспекті емісії, 
також те, що інвестор довірився даному проспекту (довіра), щоб зробити 
інвестиції і що його втрати були викликані недостовірною інформацією, що 
містилася в даному проспекті (обумовленість).  У результаті Естонія отримує 
індекс стандартів відповідальності на рівні 0.22, що становить половину від 
середнього по ЄС-15 (0.44). 

Зазначимо, що найрізноманітніші злочини на ринку цінних паперів 
скоюють рейдери. 

Рейдерство — це підміна ринку взагалі, ринку злиття та поглинання 
(М&А), зокрема, оскільки це не ринкова угода, а захоплення, коли бізнес-
конфлікт ініціюється не для отримання прибутку від перепродажу акцій, а для 
встановлення повного контролю над бізнесом. 

На думку А.В. Желноровича, ключовими моментами рейдерства є 
ініціювання бізнес-конфлікту для незаконного встановлення повного 
контролю над бізнесом.  Результатом цього є створення нового національного 
продукту, не позитивний економічний і соціальний ефект, а отримання 
короткострокових вигод, розграбування отриманого багатства. 

З метою незаконного поглинання використовуються різноманітні методи 
та засоби: 

 • обман із використанням фальсифікованих документів, подвійного 
реєстру, незаконних зборів акціонерів; 

 • підкуп (чиновників, суддів, представників правоохоронних органів); 
 • застосування фізичного насильства, перешкоджання законній 

господарській діяльності, захоплення державних чи громадських будівель чи 
споруд, умисне знищення чи пошкодження чужого майна; 

 • ініціювання кримінальної справи стосовно генерального директора або 
головного акціонера, які вживаються судами за позовами міноритарних 
акціонерів забезпечувальні заходи (арешт майна, заборона голосування на 
зборах акціонерів або зупинення дії відомчого акту). 

Індекс норм відповідальності в Латвії та Литві складає 0 з 
нижченаведених причин: в обох країнах інвестор може в суді вимагати 
компенсації за заподіяну йому шкоду від осіб, які відповідають за 
достовірність інформації, включеної до проспекту емісії, якщо зазначені 
втрати були спричинені недостовірною інформацією, що містилася в  проспект.  
Проте закон прямо не вимагає підпису емітента та продавця під проспектом 
емісії.  Загалом, будь-яка людина з вулиці може підписати подібний проспект, 
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а потім зникнути.  Це випадок близький до німецьких прецедентів, де зазвичай 
лише ті, хто ініціював випуск проспекту, беруть він відповідальність за нього, 
тому й у Німеччині величина відповідного індексу становить 0. 

Однією з найбільш грубих технологій кримінальних захоплень є внесення 
неправдивих відомостей до реєстру юридичних осіб. За законом про 
реєстрацію юридичних податкові органи що неспроможні перевіряти 
документи під час реєстрації підприємств і внесення змін до реєстру.  
Користуючись цим, рейдери надсилають до податкової інспекції фіктивний 
протокол зборів засновників із рішенням про обрання нового гендиректора.  
Внаслідок цього інспекція вносить зміни до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб.  Потім новоявлений директор, ставленик рейдерів, підписує 
договір купівлі-продажу майна компанії з фірмою-«одноденкою», яка одразу 
його перепродає. 

Нова Директива 2001/71 наказує країнам-членам ЄС забезпечити, щоб 
відповідальність за інформацію, дану в проспекті емісії, несли, принаймні, 
емітент або його адміністративні, управлінські чи наглядові органи, продавець 
(дилер), особа, яка вимагає допуску цінних паперів емітента на торги на 
регульованому ринку або гарант.  Країни-члени повинні забезпечити, щоб їхнє 
законодавство, а також регулюючі та адміністративні процедури та положення 
щодо цивільної відповідальності були б застосовні щодо осіб, відповідальних 
за інформацію, надану в проспекті.  Отже, можна очікувати, що як тільки ця 
нова Директива буде «транспонована» на Латвію та Литву, їхні національні 
норми відповідальності підвищаться принаймні до рівня естонських. 

Литва отримала максимально можливу величину індексу характеристики 
наглядового органу (1) виключно тому, що система нагляду за національним 
ринком цінних паперів відокремлена від органів, що наглядають за 
банківським та страховим секторами, у той час як у Латвії та Естонії всі три 
зазначені сектори підпадають під компетенцію одного органу з нагляду над 
ними.  В результаті за методикою La Porta et al.  Індекс характеристики 
наглядового органу у цих країнах становить 0,67. Слід зазначити, що величини 
зазначених індексів у всіх трьох країнах значно вищі, ніж у 15 країнах ЄС 
(0,36).  У всіх трьох країнах регулятор досить незалежний.  Він призначається 
з використанням системи стримувань і противаг (наприклад, затверджується 
парламентом країни), а не одноосібно кабінетом, та й усунути його можливо 
тільки за встановленою процедурою, а не з волі посадовця, що його 
призначила (осіб). 

У Латвії та Литві повноваження щодо регулювання ринків цінних паперів 
(зокрема, первинної пропозиції чи процедур лістингу) делеговані 
регуляторним органам (регулятору). Тому ці дві країни набувають 
максимальної величини індексу повноважень щодо регулювання ринку.  В 
Естонії ж регулятор має лише права наглядової інстанції, тоді як 
повноваження щодо регулювання ринку залишаються у віданні Міністерства 
фінансів країни.  Таким чином, Естонія отримує нульову позначку індексу 
повноважень щодо регулювання ринку.  Середня величина відповідного 
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показника в 15 державах ЄС становить 0,5, що означає, що у половині країн 
Євросоюзу повноваження щодо нагляду та регулювання фондового ринку 
також знаходяться у віданні одного й того самого державного органу. У всіх 
трьох країнах Балтії регулятор має повноваження на вимогу документів від 
будь-якої особи, пов'язаної з шахрайством на ринку цінних паперів.  Таким 
чином, усі три прибалтійські країни отримують найвищу позначку 
відповідного індексу. 

У разі недостовірних тверджень чи опущення інформації матеріального 
характеру на проспекті емісії санкції кримінального характеру застосовуються 
стосовно осіб, які вчиняють злочинні дії, які кваліфікуються як шахрайство 
або маніпулювання ринком.  У кримінальному кодексі Литви та Латвії 
маніпулювання ринком визначається, як «ті, хто у спробі штучно збільшити 
або зменшити вартість цінних паперів поширили інформацію про емітента або 
його цінні папери, яка фальшива чи недосконала, і заподіяли у зв'язку з цим 
матеріальні збитки, підлягають покаранню».  Хоча це положення і навряд чи 
буде застосовано (поки таких прецедентів, по суті, не було), теоретично воно 
може бути застосовним для випадків помилкових тверджень у проспекті емісії 
за умови, що воно відповідатиме вищевказаним обставинам.  Станом на січень 
2005 р. в Естонії маніпулювання ринком ще не визначалося як кримінальна дія, 
тому індекс боротьби зі злочинністю в країнах Балтії становить 0,5 для Латвії 
та Литви і 0 для Естонії. 
 
 

 
ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ 

 
Світличний А., студент 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Лесь І., доцент кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства, канд. юрид. наук 

 
Кримінальна відповідальність неповнолітніх та практика  призначення їм 

покарання реалізується завдяки застосуванню основних  положень 
кримінально-правової політики України в цій сфері, яка  формується на основі 
особливого підходу до реалізації кримінальної  відповідальності зазначеної 
категорії правопорушників. Завдяки аналізу  сучасного стану національної і 
світової кримінальної політики засвідчує,  що її визначальною рисою є 
гуманізація кримінально-правової репресії.   

Теперішнє кримінальне законодавство передбачає певні особливості 
кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Проте, перелік 
покарань, що застосовуються до неповнолітнього, по відношенню до осіб, які 
досягли повноліття, значно обмежений.   

Так, відповідно до ст. 98 КК до неповнолітніх як основні покарання 
можуть бути застосовані лише штраф, громадські та виправні роботи, арешт і 
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позбавлення волі на певний строк, а як додаткові – штраф і позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КК штраф застосовується лише до неповнолітніх, 
що мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути 
звернене стягнення. Однак наразі дуже обмежена кількість неповнолітніх, які 
мають офіційно самостійний доход та власні кошти, тому, на мою думку, цей 
вид покарання не є ефективним та застосовується рідко. Так, у 2016 році 
зазначений вид покарання застосовувався до 316 засуджених неповнолітніх, 
що становить 9%. Істотно пом’якшені і такі види покарань, як громадські 
роботи та виправні роботи. Згідно зі ст. 100 КК ці види покарання можуть бути 
призначені тільки неповнолітнім у віці від 16 до 18 років. У 2016 році виправні 
роботи взагалі не призначались, а частка громадських робіт становить 8,2%. 
На підставі ст. 101 КК арешт полягає у триманні неповнолітнього в умовах 
ізоляції в спеціально пристосованих установах і може бути призначений тільки 
неповнолітнім, які досягли на момент постановлення вироку шістнадцяти 
років (у 2016 році арешт призначається у 33 випадках, що становить 0,9%).   

Позбавлення волі згідно з ч. 2 ст. 102 КК взагалі не може бути призначене 
неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості. Тобто, 
якщо малолітня особа у віці чотирнадцяти років, яка не має самостійного 
доходу вчинила крадіжку, то до неї законодавець пропонує застосувати вид 
покарання як позбавлення волі на строк від шести місяців до десяти років. 
Крім випадків скоєння особливо тяжких злочинів, поєднаних з умисним 
позбавлення життя людини.   

Таким чином слід визнати дуже обмеженими перелік видів покарань, що 
можуть бути застосовані до неповнолітнього, що не відповідає положенням 
Мінімальних стандартних правил ООН, так відповідно до пункту 5.1 
Пекінських правил заходи впливу на неповнолітніх мають визначатися з 
урахуванням не лише тяжкості вчиненого ним правопорушення, а й 
особливостей особистості підлітка.  Особі, яка вчинила злочин, має бути 
призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та 
попередження нових злочинів.   

Можна стверджувати, що простежується негативна тенденція, відповідно 
до якої позбавлення волі на певний строк – найтяжчий вид покарання, серед 
тих, які можуть бути застосовані до неповнолітніх злочинців призначається 
судами в декілька разів більше, ніж інші види покарань. Так, у 2016 році до 
реального відбування покарання у виді позбавлення волі засуджено 15 % 
неповнолітніх, звільнено від відбування покарання з випробуванням з 
призначенням іспитового строку – 57%.  

Треба зазначити, що спеціальні покарання для неповнолітніх, не пов’язані 
з ізоляцією, передбачаються кримінальним законодавством більшості 
європейських країн.   

Наприклад, фундаментальний принцип ювенального кримінального 
права Німеччини полягає у виховній ідеї, згідно з якою основною метою 
кримінально-правових заходів, що застосовуються до неповнолітніх, виступає 
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спеціальна (індивідуальна) превенція. Метою такого виховного впливу є 
утримання неповнолітніх від вчинення злочину у майбутньому.  Так, в цій 
країні існують курси соціального тренінгу, які забезпечують та надають 
можливість неповнолітнім на реабілітацію, на переоцінення своєї поведінки в 
цілому. У Німеччині арешт застосовується як останній виправний засіб тільки 
в разі недостатності виховних заходів. У Хорватії неповнолітні поділяються 
на дві групи: молодша неповнолітня особа (14–16 років), а також старша 
неповнолітня особа (16–18 років не більше). Одним з перших заходів 
виправлення рекомендаційного або профілактичного характеру є догана з 
боку суду. Суд попереджає особу про те, що в разі вчинення неповнолітнім 
злочину знову особа нестиме більш суворе покарання. Таким чином, пенальна 
система республіки Хорватія передбачає цілу низку виправних заходів, які 
передбачають гуманістичне поетапне посилення виправних заходів. За КК 
Польщі існує низка заходів виховного впливу на неповнолітніх, що 
застосовуються сімейними судами: догана; особливий нагляд за дитиною з 
боку батьків, участь у тренінгах, відвідування навчальних програм тощо.  

Вікові особливості неповнолітніх, специфіка вчинених ними злочинів 
свідчать про необхідність розробки таких заходів покарання, в яких акценти 
зміщуються з каральних на виховні та попереджувальні аспекти. Низька 
ефективність застосування позбавлення волі сприяє уникненню по 
відношенню до неповнолітніх такого виду покарання.  

Таким чином необхідно погодитись із вченими, які пропонують 
доповнити норми КК України новими покараннями, які були б розраховані 
тільки на неповнолітніх злочинців. Можливо доцільно формувати окрему 
систему покарань, схиляючись до більш модернізованих та новітніх заходів 
виховного характеру, які, насамперед, впливають на внутрішнє ставлення 
неповнолітніх до скоєних ними злочинів.  

  
 

ДАКТИЛОСКОПІЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У БОРОТЬБІ 
ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 
Семенюк Н., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Лесь І., доцент кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства, канд. юрид. наук 

 
Дана тема, на мою думку, є дуже актуальною, що обумовлено активними 

соціальними, економічними та політичними змінами, що відбуваються в 
Україні з часів її незалежності. Кримінальні діяння відбувалися раніше і 
продовжують відбуватися зараз, тому є необхідність визначення ефективних 
способів їх викриття. В нагоді стає тема цієї тези - дактилоскопія, а саме 
дактилоскопічна діагностика, яка допомагає ефективно та точно визначити 
особистісні якості індивіда.  
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Відбитки пальців є унікальною та індивідуальною рисою кожної людини, 
а тому визначити її причетність до певного правопорушення за цією ознакою 
досить легко та швидко.  

Дана тема досліджувалася такими вітчизняними вченими, як: П.Д. 
Біленчук, Н.І. Клименко, В.Ю. Шепітько, Р.І. Благута, В.О. Коновалова, І.І, 
Когутич.  

Крім того, дана тема була цікава зарубіжним вченим: В.Е. Корноухов, В.В. 
Яровенко, А.Н. Чистинкин, Л.Г. Еджубов, М. Мальпігі, В.Гершель, Ф. Гальтон 
та інші.  

Але на сьогоднішній день немає одностайної думки на дану тему, саме 
тому вона досі залишається актуальною серед вчених.  

Англійський вчений Вільям Гершель, перебуваючи в Індії, вимагав від 
індусів при підписанні документів крім підписа, який вони не вважали чимось 
важливим та не надавали йому вагомого значення, залишати й відбитки їх 
пальців.  

Пізніше, інший англійський вчений Френсіс Гальтон, зацікавившись 
таким методом, запропонував застосування дактилоскопії при проведенні 
судової експертизи. Вчений дослідив тисячі різних відбитків пальців та 
відкрив, що жоден з них не схожий на інший, тобто вони є унікальними у 
кожної людини.  

Проте, правоохоронні органи не погоджувалися з дієвістю такого метода, 
тому що вважали, що правопорушники навмисно могли б знищувати папілярні 
лінії, що і дають унікальність кожному відбитку, з метою уникнути покарання 
та засудження за вчинені ними злочини. Але, вчені швидко спростували цю 
думку, тому що було доведено, що ці лінії дуже швидко відновлюються, а отже 
їх неможливо знищити.  

Я погоджуюся з вченими, що таким метод є дуже дієвим та ефективним у 
пошуку правопорушників, проте він потребує удосконалення та не може 
застосовуватися самостійно. Адже з розвитком технологій, злочинці також 
розвиваються і намагаються будь-яким способом приховати свої сліди.  

Враховуючи вищевикладене, я можу визначити, що дана тема досить 
суттєво удосконалила методику викриття криміналістичних діянь та пошуку 
злочинців, проте вона потребує подальшого дослідження, що і робить її 
актуальною і досі.  
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Проблема неосудності є однією з найскладніших у науці кримінального 
права, якій присвячено значну кількість праць. Це її тісним зв'язком з 
інститутами кримінальної відповідальності, вини, покарання, необхідністю 
захисту правий і інтересів психічно хворих осіб. Питання осудності-
неосудності в кримінально-правовій теорії та практиці займають особливе 
місце і привертають до себе увагу багатьох дослідників.  

Кримінально-правові категорії осудності, неосудності та обмеженої 
осудності тісно переплітаються з категоріями судової психіатрії, психології, 
філософії. Вирішення проблем свідомості, неосудності та обмеженої 
свідомості, що є за своєю природою комплексними, можливе лише на стику 
наук, з широким застосуванням знань, розроблених представниками цих наук. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно, практика, що 
складається, притягнення до кримінальної відповідальності суб'єктів з 
дефектами психічного розвитку вимагає глибокого осмислення. Проблема 
злочинності осіб з психічними аномаліями в науці не є новою.  

Дослідження проблем осудності, неосудності та обмеженої осудності 
неможливо побудувати без звернення до робіт відомих вчених: Б.М. Алмазова, 
Ю.М. Антоняна, Ю.М. Аргуновий, JI.M. Балабанової, Б.С. Братуся, Ю.С. 
Богом'ягкова, П.А Волостнова, C.B. Бородіна, Г.Б. Ганнушкіна, В.В. Горінова, 
П.С. Дагеля, Т.Б. Дмитрієвої, А.П. Дяченко, М.І. Єнікєєва, А.Ф. Зелінського, 
Н.Г. Іванова, І.І. Карпеца, І.Я. Козаченко, Ю.О. Куванова, В.М. Кудрявцева, 
І.А. Кудрявцева, В.В. Лунєєва, Д.Р. Лунця, Ю.Л. Метелиці, Р.І. Міхєєва, Г.В. 
Морозова, Г.В. Назаренко, Г.І. Начкебія, В.А. Нерсесяна, В.Г. Павлова, В.Б. 
Першотравневого, Б. Протченко, А.В. Рагуліна, А.І. Рарога, І.А. Семенцова, 
Д.В. Сірожідінова, Б.А. Спасеннікова, О.Д. Сітковській, B.C. Трахтерова, Б.В. 
Шостаковича, Є. Цимбала, І.К. Шахріманьяна, С.М. Шишкова, В.А. Якушина 
та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є 
теоретичне дослідження та  розгляд проблем неосудності через комплексний 
науково-правовий аналіз норм, що зачіпають категорії осудності, неосудності 
та кримінальної відповідальності осіб з психічними розладами. 

Виклад основного матеріалу.  У доктрині кримінального права існують 
різні думки про поняття та зміст неосудності. Так, одні автори визначають 
неосудність як різні види хворобливих психічних розладів особи, яка під час 
скоєння суспільно небезпечного діяння завдає або може завдати шкоди 
суспільним відносинам, які охороняються кримінальним законом, і не може 
усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій 
(бездіяльності) або керувати ними , що виключає винність даної особи та 
визнання її суб'єктом злочину, а також притягнення до кримінальної 
відповідальності та призначення йому покарання. Інші визнають, що 
відсутність здатності керувати своєю поведінкою під час скоєння злочину 
внаслідок патологічного розладу психічної діяльності з позиції кримінального 
права означає неосудність особи зі звільненням її від кримінальної 
відповідальності. 
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Закріплене в законі поняття осудності припускає наявність нерозривної 
сукупності двох здібностей: 1) здібності усвідомлювати свої дії (бездіяльність); 
2) здібності керувати ними. 

Незалежно від визначення ознак поняття неосудності, особливостей 
структурного розміщення цього поняття у кримінальному законодавстві, до 
безпосередніх причин неосудності у більшості зарубіжних держав відносять 
різного роду психічні розлади та психічні захворювання, конкретні 
формулювання яких різняться залежно від особливостей юридичної техніки, 
медичної та правничої термінології.  

Б.А. Протченко до юридичних ознак неосудності відносить факт скоєння 
суспільно небезпечного діяння, вчинення діяння психічно хворою особою, 
невинне вчинення небезпечного діяння, тобто відсутність наміру або 
необережності в діях особи, яка в силу розладу психічної діяльності не могла 
усвідомлювати скоєння чи керувати своїм. Така позиція відображає 
процесуальні моменти доведення неосудності та не розкриває її змісту, що 
обґрунтовано критикується низкою вчених. 

П.С. Берзін зауважив поняття неосудність, до хворобливого психічного 
стану людини, який спричиняє втрату нею здатності усвідомлювати свою 
поведінку та керувати нею. Аби стати підставою для визнання особи 
неосудною, такий стан повинен мати місце під час вчинення суспільно 
небезпечного діяння, передбаченого КК України. 

Питання про осудність (неосудність) завжди вирішується стосовно 
конкретного діяння. Ніхто не може бути визнаний неосудним взагалі, 
безвідносно до вчиненого.  

Отже, можемо констатувати, що поняття стану неосудності введене 
законодавцем у ч.2 ст. 19 КК України. У ній зазначено, що не підлягає 
кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно 
небезпечного, кримінально караного діяння, не могла усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного 
захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або 
іншого хворобливого стану психіки. 

М.В. Марчак, характеризуючи юридичний критерій неосудності, 
зауважив, що особа, діючи в стані неосудності фактично не може 
усвідомлювати три юридично значимих обставин 1) фактичну сторону своїх 
дій; 2) соціальну значимість вчинених нею дій, тобто їхню суспільну 
небезпечність; 3) причинний зв'язок між своїми діяннями та їх суспільно 
небезпечним результатом. 

За даними досліджень науковців, інтелектуальна і емоційно-вольова 
сфери неподільно пов'язані між собою. Вольова ознака неосудності 
виражається у неможливості особи в силу психічного розладу керувати своїми 
діями. Інтелектуальна ознака юридичного критерію передбачає нездатність 
особи розуміти як фактичну сторону скоєних нею дій, так і їх суспільну 
значущість, тобто суспільно небезпечний характер.  
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Неосудність обґрунтовується хворобливим станом психіки під час 
вчинення суспільно небезпечного діяння.  

Питання про неосудність вирішується судово-психіатричною 
експертизою, яка проводиться за призначенням слідчо-судових органів на 
підставі п 3 ст. 76 КПК України. 

Обов'язковими ознаками "неосудності”, які складають її медичний 
критерій, у цьому випадку виступають: хронічне психічне захворювання, 
тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий 
стан психіки. Другу частину формули неосудності складає юридичний 
(психологічний) критерій неосудності. Цей критерій вказує на ступінь або 
глибину розладу психічної діяльності як наслідок психічного 
захворювання.Отже, юридичний критерій неосудності встановлює ту межу 
тяжкості психічного захворювання, починаючи з якої особа визнається 
неосудною. 

Психіатрами зазначається, що неосудним притаманні такі особливості. 
1.Наявність маячних ідей та галюцинацій під час скоєння вбивств чи інших 
зазіхань проти особистості (найчастіше при шизофренії). 2. Нездатність 
зрозуміти фактичний характері і соціальну небезпеку своїх дій під час скоєння 
посягань на чуже майно та громадський порядок (недомислі, властиве 
олігофренам). 3. Значне ослаблення контролю над своїми інстинктами, 
найчастіше сексуальними потягами, що веде до скоєння насильницьких дій 
сексуального характеру та розпусних дій щодо малолітніх. 4. Афективні 
порушення у вигляді емоційної тупості, типової для шизофренії. Подібний 
стан обумовлює вчинення зазіхань проти особистості та громадського порядку. 
Справжня відсутність мотивів у стані порушеної свідомості (присмеркова 
свідомість, патологічне сп'яніння) при скоєнні імпульсивних суспільно 
небезпечних дій проти особистості.  
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  За статтею 111 КК України це діяння, умисно вчинене громадянином на 

шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: 
перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного 
конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або 
їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти 
держави. 

Родовий об'єкт злочину - злочини проти основ національної безпеки 
України. Злочини проти основ національної безпеки України є найбільш 
небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують 
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державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний 
лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цінностей 
неможливе нормальне функціонування держави та відповідних її інститутів. 
Без стабільності в суспільстві неможлива й ефективна боротьба зі злочинністю, 
в тому числі і з такими небезпечними злочинами, як вбивства, зґвалтування, 
розбої та ін. Тому в КК статті про відповідальність за злочини проти основ 
національної безпеки України подані в першому розділі Особливої частини. 
Родовим об'єктом злочинів, передбачених у цьому розділі, є суспільні 
відносини з охорони основ національної безпеки України: її конституційного 
ладу, суверенітету, територіальної недоторканності, обороноздатності. 
Іншими словами, родовим об'єктом цих злочинів € суспільні відносини, що 
забезпечують саме існування України як суверенної, незалежної, 
демократичної, соціальної і правової держави (ст. 1 Конституції України). Це 
дає підставу для визнання цих злочинів найбільш небезпечними і віднесення 
їх законодавцем, як правило, до особливо тяжких або тяжких злочинів. 
Важливість родового об'єкта цих злочинів визначає значною мірою і 
специфіку їх об'єктивних та суб'єктивних ознак 

Безпосередній об'єкт злочину - зовнішня безпека України, її суверенітет, 
територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, 
економічна чи інформаційна безпека. Під безпосереднім об‘єктом слід 
розуміти соціальні цінності, на які посягає конкретна злочинна дія або 
бездіяльність. Від об‘єкта як елементу складу злочину безпосередній об‘єкт 
відрізняється тим, що його компонентами є лише суб‘єкти і блага, які їм 
належать. Предмет злочину не входить у безпосередній об‘єкт і утворює 
окремий клас ознак. Із родовими безпосередній об‘єкт найчастіше 
співвідноситься як частка та ціле. Але іноді вони співпадають за обсягом. Так, 
і родовим, і безпосереднім об‘єктом вбивства є життя людини. 

У певних випадках кілька злочинів мають безпосередній об‘єкт: напр., 
безпосереднім об‘єктом розкрадань державного або колективного майна 
шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення або розтрати є відносини 
власності. 

Об‘єктом злочинів, передбачених ст.101-106 – здоров‘я особи. У деяких 
статтях КК безпосередній об‘єкт зазначається у самому законі. Напр., у ст.56 
як безпосередній об‘єкт державної зради зазначено суверенітет, територіальну 
недоторканність, обороноздатність або державну небезпеку України. 
Найчастіше безпосередній об‘єкт того чи іншого злочину встановлюється 
шляхом тлумачення закону. Так, у ст.147 йдеться про випуск або реалізацію 
недоброякісної продукції. Це дає підстави для висновку, що безпосереднім 
об‘єктом цього злочину є інтереси і права споживачів на отримання 
доброякісної, тобто такої, що відповідає встановленим стандартам, нормам, 
правилам та технічним умовам, або комплектної продукції і товарів. 
Безпосереднім об‘єктом злочину можуть бути і різні види найважливіших 
соціальних цінностей. 
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Безпосередній об‘єкт злочину є конструктивною (обов‘язковою) ознакою 
будь-якого складу злочину. Його точне встановлення при кваліфікації діяння 
обов‘язкове. Недотримання цих вимог може призвести до судових помилок. Із 
урахуванням безпосереднього об‘єкту можна розмежовувати і суміжні склади 
злочинів. Наприклад, дуже схожі такі злочини, як масові безпорядки і 
хуліганство, але об‘єкти цих діянь різні. Об‘єктом масових безпорядків є 
основи громадської безпеки, а хуліганство посягає на громадський порядок. 

Також розрізняють форми державної зради. 
Перша форма державної зради. 
Перехід на бік ворога полягає в наданні безпосередньої допомоги державі, 

з якою Україна перебуває в умовах воєнного стану або збройного конфлікту. 
Форми такого переходу можуть бути різними: 

 перехід до ворога через лінію фронту; 
 вступ до армії ворожої держави; 
 участь за її завданням у бойових діях проти України; 
 надання різної допомоги агентам такої держави та ін.. 

Перехід на бік ворога може полягати як у переході на територію ворожої 
держави (так званий фізичний перехід), так і в наданні допомоги такій державі 
або її представникам на території України (так званий інтелектуальний 
перехід). 

У цій формі державна зрада визнається закінченою з моменту, коли особа 
почала надавати допомогу ворогові. 

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цієї форми державної зради є 
час вчинення злочину — в умовах воєнного стану або в період збройного 
конфлікту 

Друга форма державної зради. 
Шпигунство — це передача або збирання з метою передачі іноземній 

державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що 
становлять державну таємницю. 

Третя форма державної зради. 
Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України полягає в будь-якій 
допомозі у проведенні підривної діяльності проти інтересів України. При цій 
формі не має значення, як діяла особа — за завданням іноземної держави чи з 
власної ініціативи. Допомога в проведенні підривної діяльності може 
виявлятися в сприянні резидентам (таємним представникам іноземних 
розвідок), укриття розвідника або його спорядження, вербування агентів для 
проведення підривної діяльності проти України тощо. Цією формою 
охоплюються і випадки, коли особа за завданням іноземних держав або їх 
представників організовує (або вчинює) на шкоду Україні будь-який інший 
злочин проти основ національної безпеки України (наприклад, диверсію, 
посягання на життя державного чи громадського діяча). У таких випадках 
відповідальність повинна наставати за сукупністю злочинів (наприклад, за 
статтями 111 і 113 КК 
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Суб’єктом злочину виступає громадянин України який до вчинення 
злочину досяг 16 років. 

Суб'єктивна сторона. 
Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується виною в формі 

прямого умислу: за якого особа усвідомлює, що її діяння вчинюються на 
шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України і 
бажає їх здійснити. Мотиви можуть бути різними (ненависть до України, 
користь та ін.), але на кваліфікацію це не впливає. 

Обов'язковими умовами звільнення від кримінальної відповідальності за 
ч. 2 ст. 111 є наявність трьох обставин: 

1) отримання громадянином України злочинного завдання іноземної 
держави, іноземної організації, їх представників; 

2) не вчинення жодних дій на виконання цього завдання; 
3) добровільна заява органам державної влади про свій зв'язок з ними і 

про отримане завдання. Відсутність хоча б однієї з цих обставин виключає 
можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Зміни під час військового стану  
Зміни до ст. 111 КК полягають у такому: 
із частини 1 слова «в умовах воєнного стану або» виключені; 
водночас сформульована нова частина 2, в якій визначено склад злочину 

з кваліфікуючою ознакою «Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану». 
Оскільки закон про кримінальну відповідальність, що посилює 

кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК), то 
державна зрада у будь-якій її формі, вчинена особою в період з 24 лютого по 
6 березня 2022 р. включно, має кваліфікуватися за ч. 1 ст. 111 КК. Якщо ж, 
наприклад, шпигунство у формі передачі іноземній державі відомостей, що 
становлять державну таємницю, або у формі надання іноземній державі 
допомоги в проведенні підривної діяльності проти України було триваючим 
або мало кілька епізодів як в період з 24 лютого по 6 березня 2022 р., так і після 
цього, то кваліфікувати їх треба водночас і за ч. 1 ст. 111, і за ч. 2 ст. 111 КК, 
описуючи в обвинуваченні, які саме дії за якою частиною кваліфікуються. 

За злочини, передбачені ст. 111 КК, несуть відповідальність тільки 
громадяни України, незалежно від місця вчинення злочинів. 

Покарання за державну зраду і диверсію. 
1) У ч. 2 ст. 111 КК передбачено покарання у виді позбавленням волі 

настрок п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію 
майна. 

Але слід звернути увагу на те, що у ст. 114 КК («Шпигунство») 
передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до 
п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Тобто, той самий злочин 
(шпигунство), залежно від того, хто його вчинив (громадянин України чи 
іноземець або особа без громадянства), карається по різному. 
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2) Що ж до ч. 2 ст. 113 КК, то в її абзаці другому перед словом «строк» 
через помилку законодавця пропущено слово «на» (або кілька інших слів) і 
речення «караються позбавленням волі строк п’ятнадцять років або довічним 
позбавленням волі, з конфіскацію майна» втратило сенс. Судам навряд чи буде 
правильно не помічати цю прикру помилку, бо волю законодавця неможливо 
точно встановити: мав він на увазі «на строк» чи «не більше ніж на строк», чи 
«понад строк». 

Тому, щоби не порушувати вимоги ст. 65 КК щодо загальних засад 
призначення покарання, рекомендував би судам: 

 обґрунтовувати у вироку неможливість призначення довічного 
позбавлення волі – з урахуванням положень п. 3 ч. 1 і ч. 2 ст. 65 КК, і 
 якщо для цього є законні підстави, застосовувати положення ст. 69 і 
ст. 69-1 КК. 

 
 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ 
ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Шуліченко М., студент 
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Науковий керівник – Лесь І., доцент кафедри міжнародного права 
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Незважаючи на те, що злочини у сфері інформаційних технологій 

з’явилися відносно нещодавно, вони перетворилися з незаконного діяння в 
одну з найбільших загроз сучасної цивілізації. З кожним роком явище 
кіберзлочинності набирає обертів і стає все більш поширеним видом 
злочинності, що потребує розробки відповідної правової теорії та 
методологічного інструментарію, насамперед науки кримінального права.  

Проблема розробки ефективного міжнародно-правового механізму 
протидії злочинам у сфері інформаційних технологій знайшла своє 
відображення в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, серед них 
зокрема С. Гудман, Ф. Вільямс, Д. Деннінг, Б. Колін, Л. Шеллі та Д. Шиндер. 
У вітчизняній доктрині питання кіберзлочинності досліджували: О. Бойченко, 
В. Брижко, В. Бутузов, А. Войціховський, В. Марков, М. Палієнко, Т. Сироїд, 
В. Сідак, М. Швець та інші. Незважаючи на значний інтерес серед науковців 
до питань, пов’язаних із протидією злочинам у сфері інформаційних 
технологій, аналізу міжнародно-правового співробітництва країн у 
зазначеному напрямку приділяється менше уваги, незважаючи на його 
зростаючу актуальність. 

Більшість злочинів у сфері інформаційних технологій, як нами 
зазначалося вище, здійснюються не лише на території чи віртуальному 
просторі окремої країни, вони також можуть мати більш глобальний, 
міждержавний чи навіть міжнародний характер. Власне, це породжує потребу 
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в міжнародній співпраці, оскільки однією з головних проблем, з якою 
стикаються співробітники правоохоронних органів під час розслідування 
злочинів у сфері інформаційних технологій, є складність визначення особи 
злочинця, територіального розташування його країни та правил закону, згідно 
з яким порушник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. 

Подальший розвиток міжнародного співробітництва у справі протидії 
злочинам у сфері інформаційних технологій спрямований на вирішення трьох 
завдань: персоналізація особи злочинця, визначення юрисдикції та головне – 
обрати для правопорушника найбільш прийнятні заходи юридичної 
відповідальності, щоб притягнути його до відповідальності за вчинення цього 
злочину. 

Усі міжнародні організації вказують на необхідність скоординованої 
міждержавної співпраці у розслідуванні злочинів у сфері інформаційних 
технологій. Завдяки роботі Організації економічного співробітництва та 
розвитку (далі – ОЕСР), Інтерполу, «Великої вісімки» (далі – G8), Ради Європи, 
ООН та інших міжнародних організацій, розвивається міжнародне 
співробітництво країн у сфері боротьби з кіберзлочинністю, формується 
законодавство.  

Однак для формулювання та реалізації міжнародно-правових норм 
необхідний єдиний підхід до розуміння питань, визначення спільних завдань і 
формулювання загальних принципів. Кримінальне законодавство різних країн 
має непослідовні методи формулювання конкретних злочинів, що не сприяє 
застосуванню ефективних заходів протидії комп’ютерним злочинам у 
глобальному масштабі. У зв’язку з цим важливу роль у координації 
національного кримінального законодавства з міжнародно-правовими актами, 
сформульованими та прийнятими відповідними організаціями, мають 
відігравати міжнародні закони та нормативні акти. 

Розглядаючи зародження міжнародно-правового співробітництва у сфері 
боротьби з кіберзлочинністю в останні роки, зазначимо, що ще у квітні 1995 
року відбулася перша Міжнародна конференція INTERPOL з комп’ютерних 
злочинів.  

У 1996 році «Велика вісімка» вирішила створити групу, яка 
займатиметься боротьбою з міжнародними злочинами у сфері інформаційних 
технологій – «Ліонська група». Тим часом глави держав затвердили план 
боротьби з кіберзлочинністю. Серед найважливіших пунктів документу варто 
відзначити: створення в кожній країні цілодобового контакт-центру для 
взаємодії у боротьбі зі злочинами у сфері інформаційних технологій, надання 
допомоги іншим країнам кваліфікованими правоохоронцями, розвиток 
спільного Стандарту щодо отримання та перевірки автентичності електронних 
даних і ознайомлення із законодавчим підходом до боротьби з комп'ютерними 
злочинами в країнах-учасницях.  

У 2000 році на Десятому Конгресі з попередження злочинності та 
поводження з правопорушниками, що проходив в рамках ООН, було 
підкреслено, що постійне зростання глобальної кіберзлочинності, поява нових 
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видів злочинів у сфері інформаційних технологій, а також нездатність країн і 
організацій співпрацювати в рамках національного та міжнародного права 
породжує дедалі більше проблем у правовій площині.   

Інші додаткові питання неминуче виникають, коли мова йде про правову 
допомогу під час розслідування злочинів у сфері інформаційних технологій. 
Якщо внутрішнє законодавство країни не передбачає конкретних повноважень 
для отримання доказів в інформаційних мережах, такі сторони не зможуть 
адекватно реагувати на прохання іншої сторони про допомогу. У зв’язку з цим 
важливою умовою міжнародного співробітництва є координація всіх сторін 
щодо вжиття необхідних заходів для розслідування злочинів у сфері 
інформаційних технологій. 

Слід зазначити, що в деяких країнах Західної Європи існує правовий 
принцип, згідно з яким країна може здійснювати юрисдикцію над територією 
іншої країни, якщо вона незаконно порушує інтереси іншої країни. Однак в ЄС 
звертають увагу на те, що це положення потребує міжнародного регулювання, 
оскільки країни часом надто широко трактують норми цієї доктрини. Сьогодні 
першочерговим завданням міжнародного співробітництва є уніфікація 
національного кримінального законодавства країн, які беруть участь у процесі 
міжнародного співробітництва у сфері протидії кіберзлочинності, навіть за 
наявності конвенцій. 

Тенденція до зростання кіберзлочинності та «відстала» тенденція 
соціально-правового контролю сформували велику загрозу цивілізації, 
подолати яку можна лише шляхом боротьби з цим видом кіберзлочинності 
шляхом органічного поєднання кримінально-правових та судових стратегій. 
Крім того, важливою частиною цієї стратегії має бути більш прозора та 
ефективна міжнародна співпраця у цій сфері, оскільки неможливо 
контролювати транснаціональні складові кіберзлочинності та кібертероризму 
на рівні окремих країн.  

Враховуючи вище викладене, можна підсумувати, що виникнення та 
подальший розвиток міжнародного співробітництва у сфері протидії 
кіберзлочинності спрямоване на вирішення трьох завдань: персоналізація 
особи правопорушника, встановлення юрисдикції та, головне, вибір правового 
впливу на правопорушника, який є найбільш адекватним для того, щоб 
викликати у нього відчуття провини за вчинення цього злочину та подібних 
злочинів. 
 
 

ПРОВІДНА РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ТА 
РАДИ БЕЗПЕКИ У ВИЗНАЧЕННІ НАЯВНОСТІ АГРЕСІЇ 

 
Фанта Ю., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Лесь І., доцент кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства, канд. юрид. наук 

 



173 
 

Компромісне рішення, яке було досягнуто на Римській конференції, щодо 
агресії, містить уточнення в статті 5(2), як поправка, «яка визначає злочин і 
встановлює умови, за яких Міжнародний Кримінальний Суд (далі МКС) 
здійснює юрисдикцію щодо цього злочину»; рішення має бути "узгоджено з 
відповідними положеннями Статуту Організації Об'єднаних Націй". Вочевидь, 
це стосується відповідних висновків Ради Безпеки та Суду про те, що держава 
чи інший суб’єкт вчинили, або не вчинили агресію. Для Суду висновок з цього 
приводу має важливе значення, оскільки злочин був би парадоксальним за 
міжнародним правом без того факту, що держава чи інший суб’єкт вчинили 
злодіяння.  

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження моєї роботи є розгляд судових 
справ МКС. Основним шляхом дослідження виступає теоретичний метод. Він 
використовується для висвітлення необхідності МКС та ролі Суду у 
розв’язанні певних глобальних проблем. 

Результати. Координація ролей двох органів — це питання, яке Комісія 
міжнародного права намагалася вирішити у своєму проєкті Статуту, зробивши 
рішення Ради Безпеки умовою для того, щоб Суд міг покарати особу за агресію. 
Так само деякі делегації в Підготовчому комітеті вважали, що «Рада Безпеки 
має виключні повноваження визначати, чи був вчинений акт агресії». На 
Римській конференції було запропоновано сказати в ст. 10(1) Статуту, згідно 
з якою «Рада Безпеки визначає наявність агресії відповідно до положень 
Статуту Організації Об’єднаних Націй, до початку будь-якого розгляду в Суді 
щодо злочину». 

Дві пропозиції, внесені до Підготовчої комісії після конференції, 
дотримуються тієї самої ідеї. Німеччина запропонувала формулювання 
терміну «агресія», яке було зроблено «за умови попереднього визначення 
Радою Безпеки ООН». Відповідно до двох останніх пропозицій Раді Безпеки 
не надається виняткова роль. Текст, поданий Грецією та Португалією, 
передбачає, що «суд здійснює свою юрисдикцію, щодо цього злочину, за 
умови визначення, що акт агресії був здійснений».  

Однак, згідно з тією ж пропозицією, «[i]якщо Рада Безпеки не прийме 
такого визначення, або не скористається статтею 16 Статуту, протягом 12 
місяців після запиту, Суд приступає до розгляду відповідної справи». Пізніша 
пропозиція, подана Боснією і Герцеговиною, Новою Зеландією та Румунією, 
пропонує варіацію того самого підходу, зазначаючи, що «якщо Рада Безпеки 
не приймає такого рішення, або не посилатиметься на статтю 16, протягом 12 
місяців після дати повідомлення Суду, то Суд може проінформувати 
Генеральну Асамблею ООН про ситуацію і запропонувати звернутися до 
Міжнародного Суду, відповідно до статті 96 Статуту ООН, для надання 
консультативного висновку, щодо правового питання про наявність чи 
відсутність акту агресії певної держави». 

Якщо розглядати роль різних органів ООН, щодо визначення агресії, 
можна сказати, що Статут ООН «переклав цю функцію на Раду». Це 
пояснюється тим, що агресія є однією з передумов для права Ради Безпеки 
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використовувати свої повноваження відповідно до розділу VII Статуту ООН. 
Однак, не можна стверджувати, що відповідно до Хартії, Рада Безпеки 
отримала виключні повноваження приймати рішення про наявність агресії, а 
також те, що висновок мав би бути обов’язковим для договірного органу, 
якому доручено розкриття окремих злочинів.  

Відповідно до статті 103 Статуту ООН або статті 5(2) Статуту МКС не 
вимагається обов’язковий ефект, але це лише один зі способів встановлення 
зв’язку між Радою Безпеки та МКС. 

Якщо вважати, що Суд міг зробити незалежний висновок щодо того, чи 
мала місце агресія, то це рішення не матиме правових наслідків для Ради 
Безпеки. Навіть політичний тиск, який цей висновок може спричинити на Раду 
Безпеки, буде обмеженим.  

З іншого боку, також доцільно не прив’язувати Суд до попередньої оцінки 
Ради Безпеки. Інакше, будь-який із постійних членів Ради мав би право 
перешкодити МКС: розпочати кримінальне провадження за фактами агресії. 
Крім того, Рада Безпеки, у разі позитивного висновку, зазіхає на судову 
функцію відповідного органу. А отже, результат обов’язково передбачає, що 
принаймні деякі лідери держави-агресора понесуть кримінальну 
відповідальність. Найімовірніше, що Рада не виявить агресії.  

За 55 років діяльності Міжнародного Кримінального Суду не було 
визнано агресії у справі «Південної Африки проти Народної Республіки 
Ангола» (1976 р.). Пункти преамбули  посилалися на «агресивні дії» Південної 
Африки, щодо сусідніх держав, але Рада все ж визнала, що існує лише загроза 
миру. Навіть вторгнення Іраку в Кувейт (1990 р.) було визначено лише як 
«порушення миру».  

Тенденція Ради Безпеки занижувати оцінку ситуації бере свій початок у 
труднощах, які аргументуються необхідністю досягти більшості голосів для 
ухвалення резолюції. Тому зрозуміло, що залежність висновку Суду від 
попередньої оцінки Ради Безпеки, з таким же ефектом позбавить майже всього 
значення положення про агресію в Статуті МКС. 

Більше того, не можна припускати, що коли Рада Безпеки використовує 
свої повноваження згідно з Розділом VII на основі, яка є альтернативою агресії, 
Рада обов’язково негативно ставиться до існування агресії. Це жодним чином 
не впливає на повноваження Ради. Зниження в тексті резолюції ситуації агресії 
до порушення миру, або навіть до загрози миру, може бути обумовлено лише 
міркуваннями політичної доцільності. Таким чином, не можна припускати, що 
відсутність висновку Ради Безпеки про те, що агресія мала місце, обов’язково 
означає, що на думку Ради Безпеки її не було, і що, виникне конфлікт із 
позитивним висновком МКС про те, що особа вчинила злочин. 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 

 
Чернишев К., студент 
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Сучасний етап економічного розвитку характеризується прискоренням 

інформаційних потоків та всеосяжним застосуванням інформаційних 
технологій (ІТ). Зазначимо, що за останні 25 років спостерігається стрімкий 
розвиток інформаційних технологій в Україні. На даний момент IT сфера 
займає перше місце за обсягом експорту послуг. За даними IT Ukraine 
association щорічне зростання на  дорівнює 25-30% (рис.1) IT Ukraine 
Association https://itukraine.org.ua/ukrainian-it-exports-exceed-$5-billion-in-a-
year-for-the-first-time.html. 

Бізнес в даній сфері є досить стабільним, але для забезпечення 
подальшого розвитку в майбутньому, доцільно впроваджувати державне 
регулювання даної сфери. 

 Методи стимулювання експорту поділяють на 2 типи: тарифний та 
нетарифний.  

Тарифний метод передбачає застосування митних тарифів - податку на 
товар вивезений за кордон. Митний тариф виконує такі функції: фіскальну – 
для поповнення доходів державного бюджету. Ця функція стосується як 
імпортних, так і експортних мит; протекціоністську - з метою скорочення чи 
усунення імпорту, тим самим захищаючи вітчизняних виробників від 
іноземної конкуренції; балансувальну - для запобігання небажаного експорту 
товарів, внутрішні ціни на які нижчі від світових.  
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Рис. 1. Динаміка експорту IT послуг України за період 2016-2020 рр. 
(млн.дол.) 

Другим методом стимулювання експорту є нетарифний, який полягає у 
наданні субсидій. До такого методу відносять: використання прямих субсидій 
спрямованих на фінансування виробництва та імплементацію нових 
технологічних рішень, проведення наукових досліджень і конструкторських 
заходів, перепідготовки кадрів; встановлення експортних субсидій у вигляді 
бюджетних виплат національним експортерам, що дозволяє продавати товар 
іноземним покупцям за ціною, нижчою, ніж на внутрішньому ринку, і 
збільшувати тим самим експорт; запровадження опосередкованих субсидій 
(прихованих дотацій експортерів) через надання податкових пільг, пільгових 
умов страхування, позик за ставкою нижче ринкової тощо (прямо не 
забороняються). 

Прикладом стимулювання сфери IT нетарифним методом є 
запроваджений проект Дія Сіті: https://city.diia.gov.ua/, у ході якого компанії, 
що входять у проект, мають певні опосередковані субсидії у формі зменшення 
податкових ставок та змін умов оподаткування. Важливо відмітити, що стати 
частиною Дія Сіті можуть лише підприємці, які здійснюють діяльності у сфері 
інформаційних технологій: Розробка та тестування програмного забезпечення, 
включно з виданням комп'ютерних ігор, видання та розповсюдження 
програмного забезпечення (ПЗ), зокрема кіберспорт, навчання комп'ютерній 
грамотності, програмуванню, тестуванню та технічній підтримці ПЗ, 
кібербезпека, R&D в сфері IT і телеком, Digital marketing та Ads з 
використанням ПЗ, розробленого за участю резидентів, постачання послуг, 
пов'язаних з обігом віртуальних активів, робототехніка, розробка, 
запровадження та підтримка рішень міжнародних карткових платіжних систем, 
виробництво технологічних продуктів для використання в оборонній, 
промисловій та побутовій сферах, хостинг, зокрема хмарні дата центри. 

Підприємці, які є учасниками Дія Сіті (резиденти Дія Сіті) можуть 
обирати між системами оподаткування або з податку на вивезений капітал або 
податок на прибуток. Так, ПДФО в обох випадках складатиме лише 5% 
(замість стандартних 18%), податок 9% на вивезений капітал або податок на 
прибуток 18% (вибір підприємця), військовий збір 1,5%, ЄСВ – 22% від 
мінімальної заробітної плати Закон №1946-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової 
економіки в Україні».  

Очікується, що до 2025 року завдяки проекту в країні буде створено 
додатково понад 450 тис. робочих місць. Проект залучить в IT-галузь понад 
$11,8 млрд.  https://financeworld.com.ua/start-proektu-diya-city-pershoї-v-sviti-
virtualnoї-biznes-kraїni/. Планується, що проект зацікавить українські та 
міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації та 
буде сприяти розвитку експортного потенціалу ІТ України 

 Проведені дослідження демонструють, що в України існує потужний 
потенціал розвитку IT-сектору.  Одже, основною задачею є збереження 
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комфортних умов для його розвитку. Для стимулювання експортного 
потенціалу застосовують тарифні та нетарифні методи стимулювання 
експорту.  В Україні розроблено концепцію спеціального правового режиму 
для розвитку IT-галузі – Дія City, яка передбачає впровадження низки 
правових та податкових особливостей для IT-сектору. Концепція передбачає 
гнучку адаптивну модель в трудових відносинах, фіксацію податкових ставок, 
захисту від спроб тиску на бізнес. Планується зростання кількості 
інноваційних проектів та робочих місць, вигідне ведення IT-бізнесу через 
спрощення умов оподаткування, що призведе до збільшення частки 
високотехнологічних продуктів у ВВП країни та до зростання експортного 
потенціалу України. 

 
 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗГВАЛТУВАННЯ В 
ПОЛЬЩІ 

 
Чорний Ю., студент 
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та порівняльного правознавства, канд. юрид. наук 

 
Ввести та запропонувати нові методи вирішення кримінальної 

відповідальності за згвалтування, завдяки оновленим положенням 
Кримінального кодексу Польщі та розроблено більш жорстокі методи 
боротьби з гвалтівниками. 

Суб’єктом дослідження моєї роботи є  є осудна особа чоловічої або 
жіночої статі, яка вчинила  злочин, який полягає у вчиненні будь яких 
насильницьких дій сексуального характеру.  

Громадськість та думка суспільства  найбільше  обурює низький рівень 
покарання для ґвалтівників та малий термін позбавлення волі або взагалі їх 
повна безкарність.  

Тож давайте розберемо цю важливу та болючу тему в нормах закону. 
Частина 1 статті 197 Кримінального кодексу передбачає, що «хто насильством, 
протиправною погрозою або обманом спричиняє статеві зносини, карається 
позбавленням волі на строк від 2 до 12 років». Незгода має виявлятися 
потерпілим шляхом фізичного опору. Відповідно до вироку Верховного Суду 
від 26 липня 2001 р. (справа № V ККН 95/99), опір не повинен полягати у 
фізичному протидії засобам примусу, які застосовує кривдник наприклад: 
голосний заклик про допомогу, крик, плакати тощо достатньо.  Також відсутня 
умова застосування потерпілим усіх гіпотетичних засобів опору в даній 
ситуації. Потрібно враховувати, що страх може паралізувати жертву.  Для того, 
щоб зґвалтування сталося, злочинець не повинен примушувати жертву до 
статевого акту, він також може погрожувати їй, тоді як доктрина загалом 
припускає, що виконання цієї погрози не означає мають бути реальними, 
причини визнані жертвою. 
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Злочинець також може призвести до статевого акту з жертвою шляхом 
обману, таким чином вводячи жертву в оману, наприклад, сексуальні дії, 
здійснені під виглядом медичного огляду або надання так звані таблетки від 
зґвалтування. Як зазначив Верховний Суд: «Сутність обману в розумінні ст. 
168 § 1 ЦК це вживання таких оманливих заходів, які можуть змусити навіть 
розсудливу, морально дотриману жінку піддатися акту статевої аморальності. 
Тому переконати дорослу жінку, яка знає про дію алкоголю, вжити 
алкогольних напоїв, навіть якщо вмовляння були спрямовані на вступ у 
статевий акт у стані алкогольного сп’яніння, не є такою хитрістю». Пізніше 
влада додала, що якщо це була молода дівчина (наприклад, п’ятнадцяти років), 
яка не усвідомлює впливу надмірного вживання алкоголю на організм людини, 
ми можемо піти на хитрість з боку кривдника. Проте, Дж. Варилевський 
слушно зазначає, що для усунення обману достатньо показати, що така жертва, 
незважаючи на молодий вік, усвідомлювала вплив алкоголю на організм 
людини, і їй необов’язково набувати це знання на основі власного досвіду. 
Таким чином, він критикує абсолютно невиправдану точку зору, згідно з якою 
«той, хто не вживав алкоголь, не повинен взагалі усвідомлювати його силу». 
Проте поведінка кривдника за таких обставин не залишиться безкарною. У разі 
виявлення потерпілого в безпорадному стані внаслідок вживання значної 
кількості алкоголю, про що йдеться у ст. 198 ККУ, то можливе притягнення 
зловмисника до кримінальної відповідальності. Безсумнівно, що введення в 
оману рішення є дуже підступним та «обманом» у розумінні ст. 197 
Кримінального кодексу, може існувати в багатьох випадках. Жертву можна 
ввести в оману як словесно, так і письмово. Крім того, помилка може бути 
результатом специфічної поведінки кривдника, тобто поведінки, яка була 
неправильно витлумачена жертвою. Винуватець цілком може приховати 
справжній стан речей від потерпілої сторони. Посилаючись насамперед на 
ймовірну можливість відмови жертви від небажаного статевого контакту, коли 
злочинець вдається до хитрості sensu largo, я вважаю, що сам факт того, що 
такий контакт уже почався (тобто особливості злочину зґвалтування) є 
достатнім для того, щоб карати поведінку винного та розглядати її так само, 
як і випадки такого контакту з використанням двох інших засобів злочинної 
діяльності, зазначених у ст. 197 § 1 ЦК Кожен має право необмежено і 
усвідомлено приймати рішення щодо розпорядження своєю статевою 
свободою, а підступний злочинець своєю поведінкою позбавляє цього права 
жертву. Крім того, неможливо класифікувати всі випадки вступу в сексуальні 
дії із застосуванням насильства або протиправної погрози як апріорі з вищим 
ступенем соціальної шкідливості, ніж ті, в яких застосовувався обман. Адже 
багато залежить від обставин конкретного фактичного стану. 

Зґвалтування дитини стане злочином, який каратиметься позбавленням 
волі на строк від 5 (сьогодні від 3) до 15 років або навіть 25 років. За додатково 
обтяжуючих обставин, таких як особлива жорстокість, рецидив або 
призведення до смерті, покарання буде відповідно посилено, аж до довічного 
позбавлення волі без права умовно-дострокового звільнення. Окремим 
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випадком, вперше визначеним у Кримінальному кодексі, стане зґвалтування 
вагітної жінки. Якщо зловмисник знав або міг легко дізнатися, що його жертва 
вагітна, термін його перебування у в'язниці від 5 до 15 років. Таке ж покарання 
буде застосовано до ґвалтівника, який застосував вогнепальну зброю, 
небезпечний предмет наприклад, ніж, засіб інвалідизації наприклад, «таблетку 
для зґвалтування» або вчинив будь-який інший спосіб, що безпосередньо 
загрожував життю жертви. Зловмисникам, які зніматимуть зґвалтування (відео 
чи звук), також загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 
до 15 років.   

Тож якщо, наприклад, ґвалтівник вчинить злочин, за який йому загрожує 
від 2 до 12 років позбавлення волі, то за повторний злочин він отримає від 4 
до 18 років позбавлення волі. За чинним законодавством – від 2 до 18 років, 
що на практиці часто означає таке ж покарання, як і за перше зґвалтування. 
Проект запроваджує реальне довічне ув'язнення для дегенератів, які в 
результаті зґвалтування призвели до смерті дитини. За жодних обставин вони 
не матимуть права на умовно-дострокове звільнення. Проект посилює як 
нижню, так і верхню межі покарання за зґвалтування з особливою 
жорстокістю. За незаконне позбавлення волі, пов'язане з особливими муками, 
суд може відправити зловмисника на строк від 5 до 15 років, а в особливо 
тяжких випадках - до 25 років.  

Нове положення включає злочин, який досі не був окремим діянням, 
точно включеним у Кримінальний кодекс. Йдеться про ситуацію, коли 
злочинець вчиняє зґвалтування з метою вбивства і призводить до смерті 
жертви. Згідно з проектом, за цей злочин передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 8 до 15 років, покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк до 25 років або довічне ув'язнення.  

За сучасних умов головним регулятором і гарантом виступає держава. 
Саме на державні органи і посадових осіб, які здійснюють кримінальне 
судочинство та виносять вердикт, покладається великий обов'язок, тому закон 
і рішення судів мають бути рішучими та спрведливими.    

 
 

ВИКРАДЕННЯ ТА ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ДІТЕЙ РОСІЄЮ, 
ЯК МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН 
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Національний авіаційни університет, Київ 
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Внаслідок спланованої збройної агресії Російської Федерації проти 

України у 2014 році та тотальної війни у лютому 2022 року в Україні росте 
покоління, народжене під звуки автоматів та розриви мін і гранат. Діти є 
однією з найбільш вразливих категорій населення, які страждають від 
ворожнечі.  
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Нині українські діти перебувають у притулках, підвалах, таборах для 
вимушених переселенців, чекають на евакуацію із зони конфлікту, 
страждають від голоду та спраги, ворожих куль та ракет. Їхнє дитинство 
закінчилося з початком війни. Особливо страждають діти в тих регіонах, де 
ведуться найактивніші бойові дії – Чернігівській, Сумській, Харківській, 
Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Києві та 
місті Києві. Від широкомасштабних убивств, каліцтв, викрадень і 
сексуального насильства до вербування окупантів у збройні групи та нападів 
на школи, лікарні та основні заклади, українські діти, які живуть у зоні 
бойових дій, продовжують зазнавати жахливих нападів. За півсотні днів 
російської агресії в Україні жертвами стали понад 553 дитини: 198 дітей 
росіяни вбили та понад 355 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 
Через активні бойові дії на тимчасово окупованих територіях дані не остаточні. 
Лише в Маріуполі, який перебуває в облозі з 1 березня, за місяць війни 
загинуло приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв сьогодні встановити не 
вдається. 

Під час російської війни жінки та діти-біженці часто стають жертвами 
насильства та торгівлі людьми. В Україні зафіксовано численні випадки 
викрадення українських дітей окупантами. За даними Міністерства 
закордонних справ України, 19 березня російсько-окупаційні війська 
незаконно вивезли на територію Росії 2389 дітей, які перебували в тимчасово 
окупованих районах Донецької та Луганської областей. Руйнуючи житлові 
будинки та вбиваючи батьків, Росія позбавляє батьківського піклування 
українських дітей, піддаючи їх життя подальшій небезпеці на ворожій 
території. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила 
Денісова 8 квітня цього року повідомила, що понад 120 тисяч українських 
дітей, дітей-сиріт і дітей з батьками були примусово вивезені з окупованих 
територій до Росії: від Маріуполя до Донецька, а потім до Таганрога 
Ростовської області Російської Федерації. Подібну думку висловив і посол 
України при ООН Сергій Кислиця. Представник ЮНІСЕФ, у свою чергу, 
зазначив, що фонд не має доступу до цих дітей і наразі не має можливості їм 
допомогти. На жаль, сьогодні невідома доля десятків тисяч українських дітей, 
яких примусово забрали з батьківської опіки.  

14 квітня цього року Міністерство закордонних справ України 
оприлюднило заяву щодо загрози незаконного усиновлення українських дітей 
громадянами держави-агресора. У заяві йдеться про незаконне та примусове 
переміщення громадян України, особливо дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули 
внаслідок бойових дій, на територію Росії. Особливу загрозу становить 
незаконне усиновлення українських дітей громадянами Росії. Для цього 
міністерство РФ має намір підписати «угоди» з керівництвом ЛНР та ДНР, які 
б дозволили передавати незаконно депортованих дітей-сиріт з території 
України в російські родини. Така поведінка окупантів може бути 
кваліфікована як викрадення та потребує рішучої реакції міжнародної 
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спільноти, насамперед профільних міжнародних організацій, які зобов’язані 
втрутитися в ситуацію з метою недопущення незаконного вивезення дітей – 
громадян України з території України та їх подальше незаконне усиновлення 
на території агресора. 

Два мільйони дітей покинули Україну в пошуках безпеки за кордоном. 
Понад 1,1 мільйона дітей приїхали до Польщі та сотні тисяч до Румунії, 
Молдови, Угорщини, Словаччини та Чехії. Якщо взяти до уваги 2,5 мільйона 
дітей, переміщених всередині країни, то 60% українських дітей були змушені 
залишити свої домівки через напади ворога на населені пункти, які не 
припиняються. Водночас 3,2 мільйона дітей залишилися поза територією своїх 
населених пунктів, половині з яких загрожує нестача їжі внаслідок російських 
обстрілів та бомбардувань інфраструктури. Україна закликає міжнародне 
співтовариство негайно відреагувати на ситуацію, посилити тиск на Росію, 
щоб змусити її гуманно поставитися до мирного населення на окупованій 
території та припинити війну. 

Одним із серйозних злочинів проти дітей під час війни є вербування або 
використання дітей у збройних силах і збройних групах. За даними СБУ, 
російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для 
розвідки позицій Збройних сил України. Цей і сотні таких випадків є ще одним 
свідченням того, що Росія не дотримується правил ведення війни та грубо 
порушує норми міжнародного права та вчиняє злочини проти мирного 
населення в Україні. 

З метою моніторингу, запобігання та припинення злочинів проти дітей у 
збройних конфліктах Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй визначила та 
засудила шість серйозних порушень, скоєних проти дітей під час війни: 
убивство та калічення дітей; вербування або використання дітей у збройних 
силах і збройних групах; напади на школи чи лікарні; зґвалтування чи інше 
серйозне сексуальне насильство; викрадення дітей; та відмова в 
гуманітарному доступі для дітей. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, 
збройні сили та збройні групи зобов’язані вживати заходів для захисту 
цивільних осіб, у тому числі дітей, які особливо вразливі під час війни. Зараз 
в Україні на місцях бойових дій залишилися руїни, розбиті родини, понівечені 
долі людей, знищені життя. Сум втрат, біль і розпач українських дітей війни 
ніколи не зникнуть, а залишаться в їхніх серцях і після перемоги. 

На жаль, сьогодні міжнародні організації, створені для збереження миру 
та запобігання війні, безсилі проти російського вторгнення в Україну. Це 
означає, що механізм захисту та миротворчості не працює і потребує 
лагодження. Якщо не зупинити російську агресію в Україні, дитячих смертей 
буде ще більше, ще більше дітей залишатимуться сиротами, сьогодні – на 
українській території, а завтра – всюди, куди сягне кривава рука російських 
окупантів. Україна закликає міжнародну спільноту негайно змусити Росію 
припинити війну в Україні та притягнути винних до відповідальності за скоєні 
злочини. 
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The epidemic situation in the world has become a common issue that has made 

adjustments to the life of our entire world, and due to this, the sphere of online sales 
has increased dramatically. It seems to me that, such a course of events has 
developed in the best possible way for the Internet sales industry as a modern 
business development model and has contributed to a large-scale push forward for 
all beginners and continuing enterprises. 

It is obvious that one cannot imagine today without them.  Online stores 
contribute to the development of the whole enterprise in our constantly used devices. 
The era of scientific and technological progress has also made adjustments and 
literally translated the entire planet into a virtual component.  Thanks to modern 
technology, entrepreneurs have the opportunity to improve their skills in the field of 
online sales, activate the search for a new audience of buyers, expand the market for 
product demand, as well as constantly active advertising, in the form of a website 
that needs to be improved periodically. 

It was thanks to Charles Stack, an online sales discoverer, who founded that 
other corporations were able to see the prospects of this solution and start investing 
a huge amount of capital in parallel in the development of their company.  Soon, in 
1994, the large-scale Amazon corporation founded its Internet space for offline sales. 

The Covid-19 pandemic that began in 2019 made almost 90 % of offline sales 
impossible, and the remaining 10 %, which represented essential products such as 
food and medicine, were very problematic to buy.  Accordingly, all other human 
goods have become luxuries and extremely severe shortages.  The closure of the 
borders made it impossible to deliver goods from abroad and raised the prices of the 
same components that were available in Ukraine.  The pandemic only began in 2019, 
then it progressed and carried more and more serious consequences. 

Compared to 2019, 16% more sole proprietors closed in 2020 — 232,000 
versus 199,800.  About 10% of all closed sole proprietorships fell on Kyiv. 

Although December traditionally leads in terms of the number of closures (26.7 
thousand), July is almost not far behind - more than 23 thousand.  You Control 
analysts point out that such delayed dynamics are the impact of the first spring 
lockdown, because the closing procedure takes time. 

Speaking up to the point, the pandemic period became a tailwind for the 
coordination of the giants and contributed to the superiority of the companies that 
produced the most demanded products at that time, such as masks, sanitizers, etc.  It 
can be said that one of the biggest affected areas of human activity is the clothing 
industry. Many not yet large-format brands were forced to close their branches as 
their products could not pay off, and although online sales remained, profits could 
not fully return for the period before covid.  a large number of employees had to be 
fired. And this happened in all firms, without exception. 
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It seems to me that this whole situation helped Netflix do very well. During the 
quarantine period, in order not to completely go crazy, people began to spend more 
and more time watching different films or series.  Over the past two years, the 
number of their subscribers has increased by 47%. 

In conclusion, I want to say that e-commerce is sorely lacking in human 
interaction with buyers.  Customers are focused on ordering products from where 
they know the store is a trusted source, making it difficult for emerging industries to 
attract customers. 
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Ever since the Cold War, the USSR, of which the modern Russian Federation 

is the direct successor, have been waging informational war on the collective West, 
using paid propagandists and implanted agents, starting with more usual suspects 
such as major Communist parties, and going all the way to famous actors or 
musicians. Today’s Russia have been liberated from constrains of the communist 
ideology, and accepted Putinism as its replacement, Putinism being, in essence, 
authoritarian centrism, and this new political doctrine have made it only double 
down on propagandist campaigns, as now Russia can appeal to radicals on both sides 
of the political spectrum, and even subvert major political parties, using money, 
blackmailing and promises of power.  

In this essay I will analyze 2 pro-Russian propagandists, one being an example 
of Russia’s own ideologues reaching out to the West, and the other being an example 
of Russian state propaganda complex recruiting foreign influencers. and analyze the 
main tendencies and common ideas present in Russian propaganda. 

Common tropes utilized by the Russian propaganda:  
Exaggeration of flaws of the Western society, especially regarding freedom of 

speech and “moral degeneracy”, often arguing that Russia is a more moral society 
that have “preserved the traditional values”. The goal of it is to make Russia look 
more appealing in contrast to the “Decadent” West. 

Whataboutism aimed at Western imperialism and morally repugnant actions of 
the American government, such as invasion of Vietnam or unlawful detentions by 
the CIA. This is mainly used as a way to excuse similar actions when done by Russia, 
but also serves the purpose of demonizing of the West. 

Idealization of the Russian federation, as information about Russia is presented 
in small portions and only from pro-Russian, propagandist sources, which creates an 
idealized image of Russia, divorced from reality. 

Rejection of Ukrainian and Western sources as “biased” while accepting 
Russian sources uncritically. 
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Presentation of themselves as “free thinkers” who can see through American 
state propaganda. 

Presentation of the global geopolitics as a Manichean struggle between Russia 
and the United States, with no option of neutrality. 

Main narratives of the Russian propaganda 
Anti-imperialist narrative: Russia is fighting against the American hegemony 

that is trying to force it’s will unto weaker nations. Ukraine in this narrative is 
claimed to be a country under American occupation, that is being liberated by the 
Russian forces. Mainly popular among pro-Russian communists and other leftists, 
as well as people from the third world, especially the Middle East. 

Anti-fascist narrative: Russia is fighting to liberate Ukraine from a fascist 
regime, that wages genocide against Russian people of Donbass, idolizes Waffen-
SS and employs neo-nazi gangs into it’s army. Zelensky’s Jewish ethnicity is almost 
never mentioned, and far-right elements of the Russian army are ignored or excused. 

Imperial narrative: Putin is restoring the legitimate borders of the Russian 
empire, Ukraine and Belarus are presented as illegitimate separatist entities that 
cannot exist independently from Russia. Mostly aimed at right-wing nationalists, 
monarchists and religious fundamentalists. 

Soviet narrative: Putin is restoring the “illegitimately disbanded” Soviet Union. 
Aimed at communists and “nazbols” (left-wing nationalists). 

Most influential Russian propagandists in the Western World 
Alexander Dugin - a famous Russian religious philosopher and neo-Imperialist 

political thinker, Alexander Dugin have been a part of the Russian political scene 
since no later than the early 1990’s, starting as a radical oppositionary activist of the 
now banned “National Bolshevik Party”, back then Dugin was already known for 
often incorporating sophisticated philosophical and esoteric ideas into his analysis 
of Russian and global politics. At some point Alexander Dugin came to the 
conclusion that NBP had no future as a political movement and left it, creating a 
group known as “Eurasian Youth Union”, which follows a political ideology Dugin 
himself named “Neo-Eurasianism”, based on an idea that Russia is not a part of the 
Western civilization, but a separate civilization of its own, having absorbed many 
cultures from both Asia and Europe, and that Russia, as a successor of the Roman 
Empire, is doomed to an eternal conflict with the United States, which is seen by 
Dugin as “The realm of Antichrist” that seeks to establish it’s hegemony over the 
world by destroying its rivals on the world stage (mainly Russia and China) to create 
“A unipolar world order”.  

Activists of “Eurasian Youth Union” and other “Duginists”, as well as 
“Nazbols” (former NBP activists) had a role in the 2014 Donbass conflict, many of 
them crossing the Russian-Ukrainian border to join separatist paramilitaries as 
“volunteers”. 

Dugin’s main advantage is his vast network of connections with radical 
Western intelligentsia, having been seen with many Western politicians and 
intellectuals, Dugin is believed to be one of the main spreaders of pro-Russian ideas 
in the West, often called “Putin’s brain”, “Modern Rasputin” or even “The most 
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dangerous thinker in the world”. Despite his anti-Western ideas, Dugin is an admirer 
of the “old Europe”, especially France and Italy, which he has visited many times 
and where he have established many connections, from university professor and to 
neo-fascist street gangs. Dugin’s relations with Western radicals can be described as 
a co-beneficial partnership: He have imported ideas of the “European New right” to 
Russia, while also exporting his own ideas into the Western world.  

Dugin’s propaganda is mostly recognized for its eschatological nature: He sees 
the war on Ukraine not as a conflict between Russia and Ukraine, or even as a proxy 
war between Russia and the US (as most Russian outlets depict it), but as a holy war 
of the Orthodox Christendom against the forces of evil, often trying to compare it to 
events from the Bible, European mythologies or ancient history. Another important 
feature is his radicalism, he doesn’t sugarcoat his views, often “saying the quiet part 
out loud”, a good example of which is his famous “Kill them all, no more talking” 
speech. 

After Darya Dugina, Alexander’s Daughter and accomplice was killed by a car 
bomb, he tried to turn her into a martyr, a political symbol akin to Jeanne of Arc, 
most of his publications since the incident being dedicated to Darya. 

Alex Jones is believed to be the most prolific conspiracy theorist in the United 
States, running an entire media empire, making a fortune from merchandize and 
advertisement while having a dedicated and trusting following, he made his made 
synonymous with conspiracy theories and the radical wing of the republican party. 
Jones is known for baseless and insensitive statements, the controversial one being 
a claim that a school shooting in Sandy Hook, in which 27 students lost their lives, 
was staged and that victim’s parents are paid to pretend that their children died. 
When Russia invaded Ukraine in 24th of February of 2022, he expressed his 
sympathy towards Russia and repeated claims made by the Russian state, such as 
that the revolution of dignity was organized by the American government, 
combining Russian official propaganda with theories of his own. His most offensive 
statement was no doubt his erroneous claim that Bucha massacre was staged, and 
the justification for it is the fact that Bucha rhymes with the English word “Butcher”. 
While having an audience that exceeds 10 million, Jones praised Vladimir Putin for 
“finally striking back against the new world order”, denied Russian war crimes and 
appeared on a Russian state-controlled outlet RT News. His main point in defense 
of Putin is him being the main rival of the US government, which Jones spent 
decades demonizing.                                                                                      

In conclusion, Russian propaganda in the West has many faces, some of them 
originating from Russia, and others being Americans who have been recruited by 
the Russian intelligence, agent network being so vast it stretches from fringe internet 
influencers to politicians, journalists and military officials. Russia’s main “point of 
pressure” on the American society is America’s own faults and social woes, with 
many people being extremely demoralized and hoping for some foreign force to 
destroy the current order that reigns in America. 
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The regime of a prisoner of war is regulated by the Convention on the 
Treatment of Prisoners of War of 1949 and Additional Protocol I of 1977. The right 
to be captured is the right of a prisoner of war to preserve his life, so regardless of 
the content of the «treatment of prisoners», it must not threaten the life of a person. 

The Convention on the Treatment of Prisoners of War contains Part II «General 
Provisions for the Protection of Prisoners of War». Of particular importance is the 
provision that stipulates that prisoners of war are in the hands of an enemy state, and 
not of individuals or military units that captured them (Article 12 of Geneva 
Convention III). As a rule, capture is carried out by the composition of the 
detachment, platoon, company, hence the special responsibility of unit commanders 
for the treatment of prisoners of war. But regardless of the responsibility that may 
be borne by individuals, the military authorities and the head of the camp, it is the 
detaining power that is responsible for the treatment of prisoners of war in general, 
their care and payment of remuneration for their labor (Article 57 of Geneva 
Convention III). 

After capturing a combatant, it is necessary to search him, seize his weapons, 
if any, documents and military equipment, separate them by rank, gender and 
nationality, guard them (prevent harm and escape of prisoners of war) and evacuate 
them to the rear. For this, an evacuation channel should be provided, which should 
be known to unit commanders (by indicating it in the combat order). 

When forming prisoner of war camps, transit (temporary) or filtration camps 
are created if necessary. Their activities are determined by the interests of both the 
prisoners of war themselves and the need to ensure the security of a specific state 
(for example, the purpose of such camps may be to separate actual prisoners of war 
from marauders, mercenaries, terrorists or persons who evade investigation and 
court or conducting operational measures). The status of these camps is not legally 
fixed in Geneva Convention III, which is a gap. 

Features of interrogation of prisoners of war are fixed in Art. 17 of the Geneva 
Convention III. These features also apply to persons whose status has not yet been 
established and who enjoy the presumption of prisoner of war status set forth in 
Article 5. In general, Art. 17 can be divided into two independent parts, namely: 
establishing the identity of prisoners and interrogation, which goes beyond simply 
finding out the identity and status of the prisoner. 

Any physical or moral torture and any other form of coercion cannot be applied 
to prisoners of war in order to obtain any information from them, otherwise such 
actions are considered war crimes (Article 130 of Geneva Convention III, Clause 5 
of Article 85 of the Additional Protocol I). Prisoners of war who refuse to answer 
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may not be threatened, insulted, harassed, or restricted in their rights, which is the 
implementation of the general principle of inviolability. 

Prisoners of war must be evacuated as soon as possible to the rear to camps 
located in an area far enough from the war zone for their safety. Only those prisoners 
of war who would be exposed to greater danger if evacuated due to injury or illness 
may be temporarily left in the danger zone. Prisoners of war cannot be unnecessarily 
exposed to danger while awaiting evacuation from a combat zone (Article 19 of 
Geneva Convention III, 41 of Additional Protocol I). 

The Detaining Power shall provide prisoners of war who are being evacuated 
with food and drinking water in sufficient quantities, as well as the necessary 
clothing and provide them with the necessary medical assistance. No prisoner of war 
shall at any time be sent to or kept in any area in which he would be exposed to fire 
from the battle zone, nor shall his presence be used to protect any post or area from 
military operations. Prisoners of war should have shelter from aerial bombardment 
and other dangers of war to the same extent as the local civilian population. 

With the exception of those persons who participate in the protection of their 
premises from the specified dangers, after the announcement of the alarm, they can 
go to shelter as soon as possible. Camps can also be fenced and guarded (Article 21 
of Geneva Convention I). 

Prisoners of war who are seriously ill, or whose health condition requires 
special treatment, surgery or hospitalization, must be admitted to any military or 
civilian medical institution where such treatment can be provided, even if their 
repatriation is expected in the near future. in the future Favorable conditions are 
created for the care of the disabled, in particular the blind, and for their rehabilitation 
while they await repatriation. 

Medical care for prisoners of war should be provided mainly by medical 
personnel of the state to which they belong, and also, if possible, of the same 
nationality as them. Prisoners of war cannot be prevented from attending medical 
appointments for examination, for example to determine the fitness of prisoners of 
war for work, at least once a month (Article 55 of Geneva Convention III). 

Therefore, prisoners of war retain their legal status from the moment of capture 
until release or repatriation. No measures taken by the detaining party can cause 
them to lose this status during captivity. Prisoners of war cannot under any 
circumstances partially or completely waive the rights guaranteed to them by 
Geneva Convention III and Additional Protocol I and possible special agreements. 
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The evolution of conflicts and their transformations lead to the emergence of 
new types of conflicts, which in turn pose a number of acute questions to researchers 
that require detailed research. 

At one time, a political and legal decision was made and the conflict in the East 
of Ukraine was called an «anti-terrorist operation». The anti-terrorist operation took 
place in the conditions of a special period. This decision led to the emergence of 
certain problems in determining the legal status of the participants in the conflict. 
This especially applies to persons who were captured. 

The use of the term «prisoners of war» is avoided by the OSCE, the 
International Committee of the Red Cross, and other international observers, 
replacing it with «dependents» or «persons in the forced custody of unknown armed 
formations». 

At the same time, the norms of international humanitarian law clearly define 
the status of prisoners of war. 

According to Art. 2 of the Geneva Conventions of 1949, international armed 
conflict is considered as all cases of declared war or any other armed conflict that 
may arise between two or more states, even if one of they do not recognize a state 
of war and all cases of partial or total occupation of a state, even if this occupation 
does not encounter any armed resistance. 

Thus, the Convention applies to military conflicts, even if a state of war has not 
been legally declared. How it is currently happening on the territory of Ukraine. And 
the norms of international humanitarian law allow the term «prisoner of war» to be 
applied to servicemen of the Armed Forces of Ukraine and other law enforcement 
agencies involved in anti-terrorist operations, volunteers and foreigners who were 
captured. 

In the modern conditions of the military confrontation in the East of Ukraine, 
the issue of recognizing an international armed conflict in Ukraine, and not an 
internal armed conflict, as often noted by the representatives of the aggressor country 
of the Russian Federation in international organizations, cultivates and stereotypes 
this issue in the global mass media discourse, is actualized. At the same time, 
Ukraine recognizes itself as a party to an international armed conflict. This is 
evidenced by the adopted normative legal acts and constant political statements of 
the top leadership of the state, which are based on indisputable evidence available in 
Ukraine. 

It is obvious that the Russian Federation does not recognize its participation in 
the undeclared war with Ukraine, and by avoiding the term «prisoners of war», the 
international community and the Ukrainian authorities make it even more impossible 
to punish the illegal treatment of prisoners. However, only recognizing Russia as 
responsible for compliance with the norms of the Geneva Conventions will allow 
former prisoners of war whose rights have been violated to apply to the courts, 
including the European Court of Human Rights, with claims against the Russian 
Federation and receive adequate compensation for the damage caused. 

At the same time, if it is assumed that there are no "prisoners of war" during an 
anti-terrorist operation, but only «terrorist hostages», defined in Article 1 of the Law 



189 
 

of Ukraine «On Combating Terrorism», the state should attract terrorists holding 
hostages, to liability under Article 147 of the Criminal Code of Ukraine. 

But during the entire time of the anti-terrorist operation, not a single member 
of the so-called «DPR-LPR» was prosecuted due to the fact that these organizations 
were never recognized as terrorist organizations. 

Therefore, when deciding which term to use, «hostage» or «prisoner of war», 
it is worth remembering the consequences. That is why Ukraine, as a state party to 
all the Geneva Conventions, must provide appropriate statuses for all participants in 
armed conflicts on its territory or with its participation, as well as insist on 
compliance with international law by all parties to the conflict and international 
observers 
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Social Media sites and networks have integrated into our society not that long 

ago, but they have changed the way society functions drastically. Nowadays we can’t 
imagine our lives without them, and there are barely any people left who don’t use 
them. It’s no surprise, as we live in the technological era, in which everything 
develops and changes at rapid speed. This has resulted in social medias becoming 
what they are today – worldwide web, that we use to share our lives, communicate 
with each other, explore the world from your phone and entertain ourselves. But 
social medias have also become a weapon. A weapon that controls our beliefs, 
lifestyle, I’d even say basically our lives generally; causes degradation; takes away 
all of our privacy; tries to change human nature. 

Social Medias have been used as weapons in modern info-war for years. One 
of the most known and recent controversies surrounding this topic happened with 
Facebook in 2018, when it’s founder Mark Zuckerberg appeared before the Senate's 
Commerce and Judiciary committees to discuss data privacy and russian 
disinformation on his social network. But it wasn’t the first time Facebook was under 
the spotlight for wrong reasons. In 2012 Facebook conducted a psychological 
experiment on its site without acknowledging the users, that they’re being tested on. 
During the experiment, users would see less positive content on their feed. This was 
done to see if fewer positive posts would lead to greater user expressions of sadness. 

Spread of fake news and misinformation on different social media platforms 
has risen throughout the years and its taking a toll on our society. Nowadays people 
are easy to be fooled, as they believe almost everything they see online. It has come 
to a point where people will see some sort of fake news, that go along with their 
agenda, and they will believe in it without doing a research to find out whether it’s 
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true or not. Great example of this propaganda in work is russia. The whole country 
is flooded with fake news and people believe in everything they see on the internet 
or being told in the news. And the biggest social media in russia – vkontakte, has 
been aiding russian government with pushing fake news and prorussian narratives 
into the masses. There’s also been a controversy in which vkontakte gave the russian 
government private and personal information of Ukrainian users, people who 
supported Ukraine and people who are against the russian regime. 

Social medias are also heavily used in the political sphere. Politicians voice 
their thought and opinions through them to the wider public, debate with each other 
and promote their campaigns. But social medias are also used to influence and 
manipulate on people’s political views. Multiple researches showed that social 
medias like Facebook and Twitter use algorithms on their sites that promote leftist 
views, politics and opinions, especially during the presidential voting in the USA.  
Most of the social medias are bias to the “left” wing of politicans, as in result a lot 
of anti-left content is not tolerated on their platforms. Just last year former president 
of USA Donald Trump was permanently suspended from Twitter, who is a well-
known Republican and member of the right wing.   

Basically, every social media out there has been involved in controversies of 
all sorts. Not a single social network is safe or credible, but some aren’t as bad as 
the others. Yet, there’s the worst one. 

Tik Tok – the most popular and used social network in the world. But also – 
the most evil one. It was created by a Chinese government-operated company 
ByteDance, and for the first time it only worked in China under the name of Douyin, 
but then later was launched in the international market as Tik Tok. Just within a year 
of being created the app has gained 100 million users in China . After it was released 
internationally, its quickly become the highest grossing Social Media app worldwide. 
As of now its recognized as the most popular website in the world, surpassing 
Google itself, with more than 2 billion active users. It’s growth rates are truly 
incomparable, but how did it get so big so quick? 

The main reason, of course, is the Chinese government, that funds and controls 
parent company of the app ByteDance. Before TikTok there was a similar app called 
Musically, that was also created in China and became very popular and successive 
in the West, but never reached the height of TikTok. Musical.ly was a social media 
video platform that allowed users to create short lip-sync and comedy videos. As the 
app was very similar and already big on the global arena, ByteDance with the help 
of Chinese government bought Musically in 2018, folded it in and began TikTok’s 
global expansion. 

Another reason for why TikTok got so big is how addictive it is. Short relevant 
videos that stimulate our brain to release dopamine ; easy-to-use interface, that is 
very similar to a slot machine(swipe there and there, tap here and here and you’re 
good) ; pursuit of getting likes, comments and attention; getting those “15 minutes 
of fame”; wish of knowing all the recent trends ; horde mentality (everyone uses it, 
so I have to as well); “For you” page – feed specifically curated for each user by the 
app based on user activity and interaction with other content ; being intrigued by the 
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videos you see and wanting to recreate them ; “flow – like” status of the app ( once 
you reach the point where you use Tik Tok too much that feeling of time gets 
distorted and you immerse into it); our view of social media being an essential part 
of our lives. 

Sponsor deals also played a big part in Tik Tok’s global expansion. Sony Music 
and Warner Music Group have both signed licensing deals with Tik Tok, that allows 
to use licensed music in their app. In April 2021, Abu Dhabi's Department of Culture 
and Tourism partnered with TikTok to promote tourism.  

And last, but not least, Tik Tok’s ad campaign played a major role in its uprising. 
When Tik Tok merged with Musically and expanded onto the global arena, a lot of 
world-known celebrities like Jimmy Fallon (who was the first big western media 
person to promote Tik Tok), the Kardashians, Selena Gomez and other influencers. 
It resulted in their audience to get Tik Tok in order to follow their idols. 

But what makes Tik Tok so evil? Controversies and bans are no strange to Tik 
Tok, as it has already been banned fully (in India because its considered a threat for 
national security, for example) and partially (in russia due to a new implemented 
“fake news” law, for example) in multiple countries worldwide for reasons like: 
spread of child pornography, data security threat, spread of misinformation and fake 
news, “misleading the youth”, threat for national security. In my opinion the most 
evil thing about Tik Tok is in its user’s agreement. One of the point states that the 
app is allowed to collect all of your data from all the apps on your phone. So basically 
Tik Tok has access to everything you have on your phone and user agrees to it, 
without even knowing about it. As statistics show that more than 90% of users don’t 
read the agreement. But what makes it worse is that Tik Tok being a Chinese app, 
it’s obliged to give over all of its users data to the Chinese government. It literally 
means that the Chinese government has full access to the personal information and 
private data of more than 1-2 billion users. This led to US Army members, politicians 
and even their families disallowed to use Tik Tok. More countries like Italy and 
Ireland have implemented similar restrictions after this was found out. Tik Tok’s 
algorithm also has a political component in it. Internal documents have revealed that 
moderators suppress posts created by users deemed "too ugly, poor, or disabled" for 
the platform, and censor political speech on livestreams. Criticism of leaders such 
as Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump, Barack Obama, Mahatma Gandhi and 
Recep Tayyip Erdoğan has been suppressed by the platform, as well as information 
relating to the Xinjiang internment camps and the Uyghur genocide. There’s also 
been an instance in 2020 during the presidential election in the USA, in which Tik 
Tok’s feed would mainly show pro-democratic and pro-leftist content. It’s 
considered to be one of the reasons Biden won those elections, as people who used 
Tik Tok were brainwashed by the biased content they absorbed on Tik Tok and other 
social medias like Facebook and Twitter, that also set their algorithm in a similar 
way. 

All in all, social medias make privacy, free will, freedom of speech and life 
without gadgets a scarcity or an illusion. People are willingly being controlled on 
how to live and manipulated how to think through social medias, to the favor of the 
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ones who are above them. Politicians and the rich weaponized social medias to their 
benefit. Most of the population of the world act as a sheep horde in this era. 
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The impact of the global coronavirus pandemic (COVID-19) has been felt 

around the world, but not everyone has been affected equally. The pandemic has led 
to the biggest global economic crisis since the Great Depression: in 2020, production 
fell in 95% of countries. 

The World Bank estimates that the pandemic and global recession have driven 
about 100 million people into extreme poverty, raising the total number of people 
living in extreme poverty worldwide to 711 million in 2021, up from 655 million in 
2019. Without this crisis, the number of people in extreme poverty in 2021 would 
be 613 million. 

However, despite the increase in the number of people living in extreme 
poverty globally, some countries have managed to reduce poverty during the 
COVID-19 pandemic. For example, payments to households, unemployment 
benefits, and food stamps have had a significant impact on poverty in the United 
States. According to the Urban Institute, in 2020-2021 the poverty rate decreased by 
45% compared to the level in 2018 (20 million people escaped absolute poverty in 
the US during this period). This shows that policies related to COVID-19 have been 
critical to countering rising inequality. 

In Europe, micro-modelling and survey studies show similar results, that is, 
without policy responses, there would have been a significant increase in income 
inequality, but public support (partial unemployment guarantee, exceptional benefits, 
etc.) moderated this effect and sometimes reduced income inequality. However, data 
on household savings show significant inequality in the ability to accumulate wealth 
during the pandemic. High-income groups were able to save significantly more than 
other groups. In France, Bounie et al found that aggregate savings increased 
significantly in 2020 due to the lockdown. The wealthiest groups account for the 
bulk of this increase in savings and were able to reduce their debt during 2020, while 
the poorest 10-20% of the population actually increased their debt levels. 

Looking at inequality across the population, the International Monetary Fund 
also estimated that income inequality increased in emerging markets and low-
income countries in 2020 as a result of the COVID-19 crisis. It may rise to the level 
of 2008, canceling all achievements in the fight against economic inequality since 
that time. 
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The COVID-19 pandemic is putting at risk the progress made in reducing 
global income inequality over the past two decades. In contrast to the global financial 
crisis of 2008-10, the deep recession caused by the pandemic and the lagging 
economic recovery in developing economies have increased income inequality 
between countries. According to Gini and Theil indices, based on real GDP per 
capita, inequality between countries has returned to levels seen in the early 2010s. 

However, it is still too early to systematically understand the impact of the crisis 
on income and wealth inequality in countries around the world due to the lack of 
real-time data on the growth distribution in all countries. But some data sources help 
to understand the relationship between the COVID-19 crisis and inequality within 
countries. Billionaire wealth reports (already published by various publications) 
show, for example, that the gap between the very top of the wealth distribution and 
the rest of the population has widened dramatically during this pandemic. Between 
2019 and 2021, the wealth of the richest 0.001% increased by 14%, while the global 
average wealth is estimated to have increased by only 1%. At the top of the rankings, 
the fortunes of billionaires around the world increased by more than 50% between 
2019 and 2021. In 2021, the richest 0.001% (51,700 people) own 6.4% of the world's 
wealth. The poorest half of the population (2.6 billion people) owns only 2% of this. 

So, while ordinary people around the world are suffering from health problems 
and the economic consequences of the pandemic, billionaires have been expanding 
their fortunes. According to an analysis by the Forbes Institute for Policy Research, 
the combined wealth of all US billionaires increased by 2.071 trillion USD (70.3 
percent) from March 18, 2020 to October 2021, with approximately 2.947 trillion 
USD up to 5.019 trillion USD. Out of more than 700 billionaires, the richest five 
(Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page and Elon Musk) increased 
their total wealth by 123 percent from 349 billion USD up to 779 billion USD. 

In the two years since the start of the virus, the world's super-rich have made 
more capital gains than in the previous fourteen years. The 10 richest men have 
doubled their wealth, while the income of 99% of people on the planet has decreased 
during the pandemic. Currently, 252 men in the world have more financial capital 
than the combined financial capital of one billion women in Africa, Latin America 
and the Caribbean. And the 10 richest people in the world have more wealth than 
the 3.1 billion poor people of the globe. 

In addition to the growth of billionaires' fortunes, it is worth noting the 
appearance of new super-rich people in the world, among whom are the so-called 
"vaccine billionaires". These are the owners of corporations involved in the creation 
and distribution of vaccines against COVID-19. For example, this is the CEO of 
Moderna, Stephan Banselja, as well as Ugur Sahin and Ozlem Tureji, CEO and Chief 
Medical Officer of BioNTech Corporation. All of these people made huge profits 
from selling vaccines to various states where governments bought them with 
taxpayers' money. The income of corporations at the moment is 1000 USD per 
second. But in fact, according to Oxfam, only 1% of the population in low-income 
countries has access to vaccination. 
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At the same time, the richest people on the planet practice regular deviation 
from tax payments. As a result, countries around the world are undercounted by 
approximately 200 billion USD per year, which should be paid by billionaires. In 
this aspect, there is also a huge stratification between the super-rich people of the 
planet and people living below the poverty line. People with a small income pay 
taxes even in situations where it is a serious burden for them. And people with huge 
profits are able to avoid paying taxes. 

Consequently, the COVID-19 pandemic has exacerbated global socioeconomic 
inequality, partially reversing the decline seen over the previous two decades. In 
particular, the increase in inequality was felt by countries with emerging markets 
and developing countries. The causes of these phenomena have been the recession 
caused by the pandemic, the economic downturn and their consequences, which 
include loss of work and income, lack of access to quality medicine, rising inflation, 
as well as disruptions in education related to the pandemic. Another noticeable trend 
is the increase in the number of wealthy people and the increase in their wealth 
compared to the decrease in the wealth of the poorer half of the population, that is, 
the concentration of capital. 
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The European Convention on Human Rights is an international legal document, 

which is aimed at protecting human rights and fundamental freedoms in Europe. It 
was signed at Rome on 4 November 1950 and entered into force on 3 September 
1953. The Convention was ratified by Ukraine on 17 July 1997, it entered into force 
on 11 September 1997.  

In the Convention, it is declared the fundamental rights and freedoms that every 
person deserves in the modern world. They are provided for by the Convention to 
cover the most important aspects of a person's life and have civil, political, economic, 
and social issues. There will be described some key rights protected by the 
Convention. The most important rights are the right to life, the prohibition of torture, 
the right to liberty and security, the right to a fair trial, the right to respect for private 
and family life, freedom of thought, conscience, and religion, freedom of expression, 
freedom of assembly and association, prohibition of discrimination, protection of 
property, right to education, freedom of movement. 

The European Court of Human Rights is established by the European 
Convention on Human Rights. According to the provisions of the Convention, the 
possibility to apply to the Court have only the states who have signed and ratified 
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the Convention, namely the countries that are member-states of the Council of 
Europe. It means that the Convention protects the rights and freedoms of people of 
the 46 countries, including the UK. In addition, according to the Convention, there 
is a specific division between types of the applicants. There are two types of the 
subjects who can apply to the ECHR. It may be individual applications lodged by 
private person, group of individuals, company or NGO against state, which violates 
their rights, or it may be an inter-State application. Article 33 of the ECHR consists 
of the norms to regulate inter-State cases. It states that any High Contracting Party 
may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention and 
the Protocols thereto by another High Contracting Party. 

Military aggression of the Russian Federation against Ukraine for 8 years 
rejects an independent Ukrainian nation its right to exist. Ukraine continues working 
on the representation of Ukraine in the Court in connection with the aggression of 
Russia against Ukraine, which resulted in massive human rights violation. There are 
5 inter-state cases where Ukraine applied against Russia and one where Ukraine and 
the Netherlands applied against Russia. 

The European Court found Ukraine's complaint about the existence of the 
administrative practice of Russia regarding violations of human rights guaranteed 
by the Convention and the Protocols to it. For example, the above-mentioned human 
rights and freedoms were violated on 27 February 2014 when Russia occupied the 
Autonomus Republic of Crimea and the city of Sevastopol. The enforced 
disappearances and lack of effective investigation in this connection led to the 
violation of the most important human right - the right to life (Article 2).  

Cruel treatment contravened Article 3 of the ECHR, which means the 
prohibition of tortures. In addition, illegal detentions of the citizens were regarded 
as an infringement of the Right to liberty and security (Article 5).  

The fact that Russia spread its legislation to the territory of Crimea and 
established that since 27 February 2014, courts operating on the territory of Crimea 
cannot be considered as established by law. It is considered a violation of the right 
to a fair trial (Article 6). An illegal automatic imposition of Russian citizenship and 
illegal searches of private homes deprived people of their right to respect for private 
and family life (Article 8). The religious organizations out of the Russian Orthodox 
Church were oppressed and persecuted as well as their property was confiscated by 
the official bodies of the Russian Federation. Thereby, Article 9 was also violated. 
The fact that Ukrainian mass media services were unreasonably terminated leads to 
the conclusion that citizens were deprived of the Freedom of expression (Article 10). 
Freedom of assembly and association was violated because of the prohibitions of 
public gatherings, as well as intimidation and illegal detention of organizers of 
demonstrations. It follows that Article 11 was infringed. Moreover, some provisions 
of the Optional Protocols 1 and 4 to the Convention, which have the same legal effect 
as the Convention, were also violated. The reason is the expropriation of the property 
of civilians and private enterprises without compensation, baning on the Ukrainian 
language in schools and persecution of Ukrainian speakers children at school, 
restrictions on freedom of movement between the Autonomous Republic of Crimea 
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and the mainland part of Ukraine as a result of the actual transformation by Russia 
of administrative border demarcation. All the abovementioned actions contravene 
Articles 1 and 2 of Protocol 1 and Article 2 of Protocol 4. 

24 February 2022 Russia began full-scale invasion, which led to the occupation 
of 20% Ukrainian territory. Russian troops committed numerous violations of the 
rights against Ukrainians under the Convention and its protocols. On 25 February 
2022, the day after Russia's invasion of Ukraine, the Committee of Ministers met 
and agreed to suspend Russia from its rights to representation in the CoE. In an 
extraordinary meeting, the Committee of Ministers decided, in the context of the 
procedure launched under Article 8 of the Statute of the Council of Europe, that the 
Russian Federation ceases to be a member of the Council of Europe as from that day, 
after 26 years of membership. Russia were excluded from the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe, which is the executive body representing 
governments, one of the two statutory bodies of the Council of Europe. 

The above-mentioned case may be compared with relations between Georgia 
and Russia concerning the situation in Abkhazia and South Ossetia. Georgia applied 
two inter-state cases to the ECHR. First one was lodged in 2008, concerning the 
armed conflict between Georgia and the Russian Federation in 2008 and its 
aftermath. Second one was lodged in 2018. It relates to the alleged deterioration of 
the human rights situation along the administrative boundary lines between 
Georgian-controlled territory and Abkhazia and South Ossetia. Concidering the first 
case, it is important to point out that rights of hundred Georgian citizens were 
violated during the war. The Court found that Russia had violated such rights as the 
right to life, prohibition of torture and unlawful deprivation of liberty, and the right 
to respect the private life and protection of property. The judgment of the ECHR 
cannot be appealed, whereas Russia can refer to the precedence of domestic law over 
international law according to the amendments incorporated into its constitution and 
approved in the referendum of July 2020. Therefore, Russia can refuse to execute 
the judgment, which obliges Russia to pay damages to Georgia. 

In conclusion, the most important human rights and fundamental freedoms 
described in the provisions of Section I of the Convention and Protocols to were 
analyzed. In addition, Ukraine has signed and ratified this document, so that the 
Ukrainian legislature system aims to protect the rights and freedoms of its citizens. 
Whereas the aggression of Russia against Ukraine caused the violation of the rights 
of Ukrainian citizens. This fact was investigated in an example of the case "Ukraine 
against Russia (re Crimea)" according to application No. 20958/14 (re Crimea). 
Violation of human rights in the wake of Russia’s military aggression was also 
analyzed on an example of the inter-State case Georgia against Russia. 
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Україна, прагнучи стати повноцінним учасником європейського і 

світового цивілізаційного поступу, повинна відповідати найновітнішим 
вимогам і темпам глобальної інформатизації соціального і індивідуального 
життя. Інформатизація усіх сфер суспільної реальності – неминучий етап у 
розвитку кожного суспільства.  

«Досягнення в галузі інформаційних і комунікаційних технологій, – 
зазначає І.В. Лівандовська, – розвивають економічні, соціальні та культурні 
відносини в житті людей, які описуються єдиним поняттям «інформаційне 
суспільство». Підґрунтям формування інформаційного суспільства з одного 
боку є інформація, знання, інформаційні технології, з іншого – цілеспрямована 
інформаційна політика країни. Слушною у даному контексті є наукова думка 
А.Р. Крусян, яка виокремлює два основні принципи, на яких має будуватися 
інформаційне суспільство в сучасній Україні: принцип пріоритету інтересів 
людини, її прав і свобод, зокрема, у сфері свободи слова та інформації з метою 
забезпечення конституційно-правової свободи людини; принцип захисту 
інформаційної свободи, при цьому не тільки людини, але й суспільства та 
держави, з метою забезпечення «інформаційної безпеки». 

Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, 
виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою 
збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання 
інформації в інтересах її користувачів. У 2000 році на міжнародному рівні було 
підписано Окінавську хартію глобального інформаційного суспільства, 
відповідно до якої «інформаційно-телекомунікаційні технології – один із 
найбільш важливих факторів, які впливають на формування суспільства ХХI 
ст. Їх революційний вплив стосується способу життя людей, їх освіти й роботи, 
а також взаємодії уряду та громадянського суспільства». Після Всесвітнього 
саміту з питань інформаційного суспільства долучилася до глобального 
процесу формування відкритого для всіх інформаційного суспільства і 
Україна. Разом з тим, основні принципи розвитку інформаційного суспільства 
були закріплені в Україні лише у 2007 році (Закон України «Про основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні …»), до цього часу цим 
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питанням займалися переважно громадські організації. У 2011 році, з метою 
забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень, 
прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації», у 2013 році 
Стратегію розвитку інформаційного суспільства України, яка створила 
правову основу для нормативно-правового забезпечення процесу створення 
інформаційного суспільства та електронної демократії, під якою розуміється 
«форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до 
державотворення та державного управління, а також до місцевого 
самоуправління шляхом широкого застосування інформаційно-
комунікаційних технологій». Крім того прийнято ще ряд нормативно-
правових актів, якими регламентовано даний напрям діяльності: закони 
України «Про електронні довірчі послуги» (2015), «Про адміністративні 
послуги» (2013), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації» (2019), «Про 
затвердження Порядку взаємного визнання українських та іноземних 
сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів …. » (2019) та інші. 

Також в Україні запроваджено нові елементи системи інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації: інформаційно-
телекомунікаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень та 
автоматизації адміністративних процесів; цифрової демократії – 
інформаційного забезпечення е-парламенту, е-голосування, е-правосуддя, е-
медіації, е-референдумів, е-консультацій, е-петицій, е-політичних кампаній, е-
опитування; реалізації концепції смарт-сіті – «Розумне місто»; цифрових 
державних платформ; концепції блокчейну; забезпечення електронної 
взаємодії державних інформаційних ресурсів та розвитку інфраструктури 
інтероперабельності; запровадження цифровізації державних установ, 
багатоканального інформування та залучення громадян, концепції відкритих 
даних з використанням електронних платформ, наприклад «Громадянське 
суспільство і влада» чи «Єдина система місцевих петицій» тощо. 

Вартим уваги є і електронне врядування – форма організації суверенної 
влади, яка функціонує з метою надання електронних послуг представникам 
громадянського суспільства) та невід’ємним елементом електронної 
демократії і (інформатизація всіх сфер суспільного життя; процес 
забезпечення двосторонньої взаємодії громадян і держави в забезпеченні 
впливу на всі процеси державного й суспільного життя в країні). Ключові 
завдання електронного врядування є підвищення прозорості влади за рахунок 
переходу на новий рівень зворотного зв'язку як з громадянами, так і з бізнесом 
(мова йде про зміну парадигми державної влади, адже світовий досвід показує, 
що модель електронного уряду природна і приваблива для тих країн і культур, 
в яких держава сприймається як обслуговуюча, сервісна структура). 

До основних завдань розвитку електронного урядування, відповідно до 
Концепції розвитку електронного урядування в Україні від 2017 року, 
віднесено: реалізацію права громадян на доступ до відкритої державної 
інформації; доведення до громадськості об'єктивної і достовірної інформації 
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про діяльність органів державної влади; взаємодія і постійний діалог з 
громадянами і громадськими інститутами, а також відповідний рівень 
громадського контролю за діяльністю державних органів і організацій; 
об'єднання інформаційних ресурсів і послуг органів державної влади і 
місцевого самоврядування з метою зміцнення загальнонаціонального 
інформаційного простору; вдосконалення системи державного управління, 
оптимізація структури державного апарату, зниження фінансових і 
матеріальних витрат на його зміст, поетапний переклад частини державних 
послуг, які мають вартісне вираження, в систему державних мережевих послуг, 
яка відповідає реальним потребам громадян і організацій. 

Наразі все більшого поширення серед громадян України набуває 
використання мобільного додатку «Дія», на платформі якого здійснюється 
проведення різних освітніх он-лайн курсів (електронні петиції, електронний 
підпис, громадський бюджет, е-консультації, інструменти е-демократії, запити 
на отримання публічної інформації, публічні консультації, маркетинг в умовах 
карантину, старт бізнесу в діджиталі, державна фінансова підтримка 
підприємців та інші). 

Підводячи підсумки, зазначимо, що на сьогодні в Україні на державному 
і регіонально-громадському рівні починає вибудовуватися нова чітка 
структура інформаційного суспільства: сформульовано й законодавчо 
закріплено основні принципи, завдання та стратегічні напрями державної 
інформаційної політики; сформовано державні інститути відповідної 
компетенції, ухвалено цілу низку концепцій, програм і планів дій; постійно 
удосконалюються нормативно-правова та нормативно-технічна бази; процес 
інформатизації перестав бути стихійним і набув ознак керованості; 
сформовано та продовжує розвиватись ринок сучасних інформаційних 
технологій та послуг; забезпечуються відповідні заходи щодо захисту 
інформації та забезпечення інформаційної безпеки держави; розвивається 
міжнародне співробітництво. 

 
 

ВИКЛИКИ ЧАСУ: ВІДПОВІДЬ - «ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ 
ТУРИЗМ» 

 
Фокін С. 

доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства, канд. пед. наук, доцент 

 
У новій освітньо-професійній программі «Туризмознавство», з'явилася  

дисципліна — «Оздоровчо-спортивний туризм». Треба зазначити, що  заняття 
туризмом займають особливе місце в системі фізичного виховання, тому що, 
в порівнянні з іншими видами спорту, дають ширші можливості для 
оволодіння знаннями, вміннями і навичками, необхідними в повсякденному 
житті кожної людини, і включення її у навчальні плани Університету — 
цілком обгрунтоване. 
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Однак, першим викликом у навчальному процесі, стало дистанційне 
навчання. Якщо, спочатку практичні заняття планувалися проводити у 
спортивній залі факультету, та у парку «Відрадний», то дистанційне навчання 
вимагало іншого підходу. По-перше, треба було частину часу використати на 
теоретичні питання. По-друге, і головне питання, як саме проводити практичні 
заняття? За основу була вибрана концепція фізичних вправ, а саме проведення 
ранкової руханки, яку повинні були підготувати і провести самі студенти. Крім 
цього вони повинні були підготувати і показати на практиці комплекс 
фізичних вправ для різніх видів спортивного туризму: пішохідного, гірського, 
водного, вітрильного, велосипедного, мотоциклетного, спелео, лижного, 
автомобильного туризму. Теоретичні питання включали тематику здорового 
та правильного харчування, вивчення та аналіз шкідливості алкаголю, паління, 
наркотичних речовин тощо. Особлива увага приділялася методам 
загартування організму, та подолання екстремальних ситуацій у туризмі. 
Теоретичні питання виконувалися у вигляді підготовки презентації, та її 
обовязкового обговорення. Більшість студентів із задоволення почали 
проводити руханкові вправи для своїх товаришів. Треба сказати, що 3-4 
комплекса різних руханок, давали достатньо фізичне навантаження для 
студентів, які в більшості до цього, регулярно не займалися фізичними 
вправами. Але мирне, щасливе життя закінчилося 24 лютого... Вимушена 
місячна перерва, і нові питання. Перше заняття показало, що багато студентів 
засмучені, знаходятся у пів-шоковому стані, потребують підтримки, 
спілкування і просто доброго, лагідного слова. На перше місце стала 
психологічна реабілітація, повязана з виконанням оздоровчих фізичних вправ. 
На перших «військових» заняттях, наголошувалося, що не можно впадати у 
розпач, що є багато людей які потребують допомоги і що ви можети їм 
допомогти. По-перше це ваші родичі, по-друге сусіди, старі люди тощо.  І 
головне, що ми обовязково переможимо, і після війни потрібні будить 
високопрофесійні фахівці туризму. А для цього треба навчатися ще більше і 
краще. Також змінилася тематика занять. Замість здорового харчування та 
користі вітамінів — складання раціону харчування на день з наявних 
продуктів. Замість подолання екстремальних ситуацій у походах — подолання 
екстремальних ситуацій під час війни. І спілкування, обговорення новин, і віра 
у нашу перемогу. Але, незмінними залишились руханкові вправи. 

У подальшому пройшло обговорення Героїв України, їхніх вчинків, що 
вони зробили для України. Також не забули ми і зрадників України, тому що 
для молоді дуже важливо робиратися хто є хто, особливо у сфері мистецтва та 
культури.  

Нижче ми приводимо деякі вислови студентів-першокурсників, бо це вже 
історія, яка пишеться кровю, та сльозами наших співвітчизників, для яких 
життя поділилося до, і після початку війни. 

«Перш за все вивчення курсу допомогло мені ввести в своє життя нову 
звичку - кожного ранку я роблю зарядку. Також частково перейшла на 
правильне харчування. Дізналась багато фактів, якими раніше просто не 
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цікавилась. Через війну ми все таки не змогли повноцінно бути на заняттях і 
вивчали актуальні проблеми, героїв, захисників та зрадників нашої країни. Це 
було корисно дізнатись і обговорити, та дуже жаль, що заняття не проводились 
очно в університеті, думаю це було б ще цікавіше та корисніше. Найбільше 
мені сподобалась атмосфера на заняттях, руханки, позитивний настрій та 
розмови. «Оздоровчо-спортивний туризм» - один з предметів на які хочеться 
заходити, а не мусиш. Дуже вдячна Вам, Сергіє Павловичу, за те, що 
проводите такі пари та не даєте нам сумувати, а навпаки допомагаєте 
відволіктись». 

«Оздоровчо-спортивний туризм для мене це вправи фізкультури, так 
тільки я думав. Спорт в першу чергу для профілактики різних захворювань, 
фізичні вправи швидко знижують психологічний стрес і заспокоюють нервову 
систему. Фізичне виховання забезпечує багаторічне збереження високого 
рівня фізичних здібностей, продовжуючи тим самим працездатність людей. 
Оздоровчо-спортивний туризм навчив мене: подолання стресових ситуації у 
туризмі, я дізнався більше про героїв та зрадників України і я дуже багато 
дізнався про наших героїв України. На початку я думав що це буде просто 
фізкультура, але виявилося що це дуже цікаво і я дізнався багато нового». 

«Загалом, курс оздоровчо-спортивного туризму став для мене початком 
любові до спорту, тому що виконуючи руханку кожного заняття, я стала 
виконувати ранкову зарядку майже кожного дня. Не менш цікавим для мене,  
були теми для підготовки презентації, та виконання їх. Тому що, на кожній 
парі ми обговорювали доволі важливі питання, які безпосередньо стосувалися 
нашого здоров'я та нашого способу життя. Це було звісно до початку війни в 
Україні. Після закінчення вимушених канікул, почалися також не менш 
важливі теми для обговорення, які для мене стали відкриття, тому щодо до 
того я не цікавилась жодними питаннями пов'язані з героями України. За ці 
заняття я усвідомила наскільки важливо підтримувати наших героїв,  
наскільки важливо знати про наших героїв. Завдяки цьому курсу я дізналася, 
що робити у випадках військових дій. Також до мене прийшло розуміння того 
що війна справді прийшла до нас додому, навіть туди, де я мешкаю хоча тут 
не проводиться жодних військових дій. Отже, підводячи підсумки я можу 
сказати, що для мене курс оздоровчо-спортивного туризму був важливим та 
цікавим».   

«Оздоровчо-спортивний туризм дав змогу дізнатися більше про цей вид 
туризму, дізнатися його основні функції та форми. Курс допоміг мені 
зрозуміти проблеми збереження здоров’я; підняти тему поганих звичок, 
вирішити проблеми та позбутися їх; та найважливішої на данний момент теми 
- теми національної свідомості та патріотизму.  

 Я навчилася розробляти комплекс ранкової гімнастики та руханки. Це 
дуже корисний досвід, адже невелика розминка зранку заряджає енергією і 
позитивно впливає на здоров’я. Також курс допоміг мені краще зрозуміти, що 
саме потрібно робити в екстрених ситуаціях, як підтримувати своє фізичне та 
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психологічне здоров’я. Оздоровчо-спортивний туризм ще більше придав мені 
натхнення та віру в нашу сильну та незламну Україну». 

Таким чином, можна сказати, що сучасні виклики потребують 
обговорення, та переробки деяких навчальних програм. Дистанційне навчання 
потребує мобільності, пристосування до зовнішніх та внутрішніх умов, 
індивідуального підхіду до кожного студента. Певним прикладом може бути 
дисципліна «Оздоровчо-спортивний туризм».  

 
 

ДВІ КРАЇНИ – ДВА СВІТИ 
 

Денисенко Ю., студентка 
Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Кошак О., доцент кафедри журналістики, 

канд. наук з соц. ком. 
  

 «Усі ми родом з дитинства» – колись сказав Антуан де Сент Екзюпері. І 
дійсно це так, оскільки ніхто не народжується мудрою, обізнаною та 
повноцінно сформованою особистістю. Все починається з дитинства. Саме 
тоді людина починає для себе розуміти: що добре, а що погано, що можна 
робити, а що ні, в що можна вірити, а в що краще не треба. Та й взагалі, в 
дитячому віці формується світосприйняття, моральні та етичні цінності, 
модель сім’ї та межі дозволеного. 

Кажуть, що посієш – те й пожнеш. Так і з дітьми: які цінності та принципи 
закладеш – такими вони й виростуть. Перший райхсканцлер Німецької імперії 
Отто фон Бісмарк теж притримувався такої думки, він був впевнений, що 
школа та церква має величезний вплив на формування світоглядно-ціннісної 
системи підростаючого покоління. Йому належить відома фраза: «Війни 
виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні 
священики». 

Сьогодні в росії, яка є країною-агресором та спонсором тероризму в 
усьому світі, дітей змалечку вчать, що війна це нормально і є така професія 
«родину защищать» на чужих землях. На День перемоги, у школах та 
дитсадках, хлопчиків та дівчаток одягають у військову форму та в костюми 
польових медиків, змушують ходити строєм та танцювати під радянську 
музику. На це дійство стягують макети бойової військової техніки і таким 
чином створюють такий собі дитячий парад, що має горду назву «малышковые 
войска». На цьому заході діти представляють різноманітні війська ЗС рФ: 
військово-морський флот, танкові війська, військово-повітряні війська, а 
також міні-Безсмертний полк. Як заявляють російські чиновники, вихователі, 
вчителі, психологи, священики та самі батьки цих дітей: «Мы надеемся, что 
благодаря такому ненавязчивому напоминанию дети лучше поймут, что такое 
война и что за праздник отмечается в России 9 мая. Через такие мероприятия 
мы воспитываем в детях чувство патриотизма и гордость за свою родину». 
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Та ось що пишуть російські ЗМІ: «Тем временем в России полным ходом 
идёт подготовка юнитов для войн в Сириях и прочих Донбассах. В Пятигорске 
прошёл “парад дошкольных войск”. В военной форме промаршировали более 
500 детсадовцев. Начальник управления образования города говорит, что “чем 
раньше начинается патриотическое воспитание – тем здоровее общество”». 

Тобто, можна зробити висновок, що ще з дитячого садка маленьких 
росіян готують до великої війни, яку вони черговий раз гордо назвуть 
«специальная военная операция». 

Цікаво, що ж в цей час відбувається в сусідній Україні, державі, яка 
бореться з навалою російських нелюдів, зазомбованих орків. Бореться за свою 
незалежність, за своє існування, за майбутнє своїх дітей. 

В українських школах здавна вчили жити в мирі, допомагати та творити 
добро. На Луганщині, десятки років, діяла дитяча організація «Лугарі», яка 
виховувала дітей справжніми патріотами. 8 травня в українських школах 
проводиться захід «Ні війні» або «1939-1945 Ніколи знову», де дітям 
розповідають, що війна – це велика трагедія людства і їй немає виправдань. 
Війна це не романтика і не низка героїчних подвигів, які закінчуються 
перемогою, а горе, смерть та мільйони скалічених душ. 

З початком антитерористичної операції на Сході, багато родин відчуло, 
що таке війна і втрати, але це не зламало їх. Вони почали активно допомагати 
захисникам та долучати до цього своїх дітей. На жаль, вторгнення росії на 
територію України стало повномасштабним і біль утрати витає в повітрі. Але 
при цьому українці не стали озлобленими монстрами-вбивцями, а об’єдналися 
заради перемоги, вони не нав’язують маленьким «культ війни», не вчать 
ненавидіти. Більшість українських родин глибоко віруючі та сповідують 
християнство. Дітей вчать справедливості, розважливості та добра. 

Як влучно зауважив державний секретар США Ентоні Блінкен на Радбезі 
ООН: «Якщо Росія припинить воювати – не буде війни, але якщо Україна 
припинить воювати – не буде України» і це розуміє кожен українець. Діти 
допомагають дорослим як можуть. Вони хочуть бути корисними і стають 
маленькими волонтерами з великими серцями. 

У Дніпрі двоє школярів згуртувалися і розпочали збір грошей для 
Збройних сил України. Щодня, за будь-якої погоди, вони виходять на вулицю 
і продають смачні кекси та духмяні пряники аби допомогти батькам купити 
машину для ЗСУ. У свої роки вони чудово розуміють, для чого машина, і як 
вона необхідна нашим захисникам. 

10-річна киянка Валерія Єжова, чемпіонка світу з шашок, проводить 
партії з перехожими просто на вулицях Києва, щоб зібрати гроші на допомогу 
українському війську. 

5-класниця Маргарита з багатодітної родини з Бучі, яка пережила 
окупацію, збирає на «Байрактари». Кожні вихідні вона виходить з бабусею на 
бучанський ринок і продає свої іграшки. Дівчинка мріє зібрати на справжній 
танк, щоб якомога швидше закінчилась ця клята війна. 
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«Я пишаюся своєю донькою. Я пояснила їй, що коли вона назбирає і 
передасть гроші на потребу військовим, хтось з них залишиться живим, бо 
кожного дня, там на передовій гине український солдат, боронячи наш спокій. 
Вони на фронті ризикують своїм життям для того, щоб наші діти могли 
зростати, навчатися, жити і мати щасливе дитинство. Розумію, що Маргарита 
ще мала, але хочу, щоб вона це усвідомлювала. Я їй розказую все це і вона 
відчуває себе потрібною для суспільства, відчуває відповідальність за своїх 
маленьких сестричку і братика, відчуває, що робить важливу справу – я бачу 
це по ній. Переконана, що стати волонтером може кожен», - з гордістю 
говорить мама Маргарити пані Олена. 

Висновок: Усі ми родом з дитинства, але у кожного воно своє. Від 
виховання дітей залежить майбутнє всієї нації. 

 
 
 
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Карауланова Н., студентка 
Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

Науковий керівник – Рижко О., професор кафедри видавничої справи і редагування 

Національного університету імені Тараса Шевченка, д-р. наук з соц. ком. 

 
У світовій освітній практиці інформаційно-комунікаційні технології 

розглядаються як якісно нові засоби поширення знань. Застосування сучасних 
інформаційних технологій у навчанні — одна з найбільш важливих тенденцій 
розвитку світового освітнього процесу. У загальноосвітніх школах в останні 
роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все 
частіше використовуватися при опануванні навчальної програми. 
Впровадження ІКТ в навчальний процес стимулює інтерес до навчальної 
діяльності, сприяє формуванню логічного та творчого мислення, дає змогу 
збільшити швидкість сприйняття та глибину засвоєння великого обсягу 
інформації учнями.  

Напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчанні: використання Інтернету; виконання творчих завдань; застосування 
на уроках мультимедійних можливостей комп’ютерної техніки, що виступає 
наочним матеріалом. Модель сучасної школи передбачає створення 
освітнього простору, що формує умови для швидкого та вільного доступу до 
інформації для всіх учасників навчального процесу. Цього можна досягти 
шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій під час 
навчально-виховного процесу. Одним з таких методів виступають 
комп'ютерні технології.  

Комп'ютер дає можливість урізноманітнити процес навчання, тому на 
уроках використовуються презентації та мультимедійний проектор для показу 
навчальних матеріалів та захисту проектів учнями з різних предметів. Для 
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дітей це можливість ефективно засвоїти матеріал, показати себе та проявити 
свої творчі здібності. Використання засобів інформаційних та комунікаційних 
технологій в навчально-виховному процесі є досить актуальним для розвитку 
особистості учня та формуванні наступних компетенцій: умінь порівнювати 
переваги та недоліки різних джерел інформації, розвиненість комп'ютерної 
мультимедійної компетентності, швидкість сприйняття матеріалу, 
організованість та самоконтроль якості здобутих знань і навичок. 
Використання інформаційних технологій учнями старших класів дозволяє 
створювати серйозні дослідні та проектні роботи з мультимедійними 
презентаціями. 

В приватному ліцеї, в якому я працюю, також успішно застосовуються 
інформаційно-комунікаційні технології:  

1) Проведення навчання в онлайн форматі, що є необхідністю у сучасних 
реаліях.  

2) Використання комплексної платформи централізованого управління 
школою «School-today».  

3) Регулярне проведення робочих семінарів, творчих уроків та 
розвиваючих заходів, наприклад:  

● урок інформатики, на якому учні набувають поглиблених вмінь та 
навичок з використання ПК, якісного опрацювання текстової інформації, 
вміння користуватись різноманітними програмами для навчання та роботи в 
майбутньому, правильного використання Глобальної мережі Інтернет.  

● Інтерактивний урок з правознавства з Освітнім центром Верховної Ради 
України, на якому діти поспілкувались з представниками Апарату ВРУ, 
фахівцями із законотворення.  

● Інтегрований урок мистецтва, літератури та німецької мови, 
присвячений 215-й річниці з Дня народження австрійського композитора 
Франца Шуберта, на якому учні за допомогою мультимедійного проектора 
проглянули відео та презентацію відповідної тематики.  

● Презентаційний день з країнознавства, організований вчителями 
англійської мови. Ліцеїсти підготували яскраві та інформативні презентації з 
різних сфер, таких як: мова, культура, традиції, література різних англомовних 
країн та дізнались про нові факти з географії, історії, культури Великобританії, 
Америки та Канади.  

На сьогоднішній день вчителі використовують як готові програмні 
педагогічні засоби, так і власні презентації, електронні проекти, 
відеоматеріали, забезпечуючи мультимедійний супровід на уроках та під час 
проведення позакласних, виховних та святкових заходів. Комп´ютер 
використовується як незамінне джерело навчальної інформації та засіб 
діагностики й аналізу. ІКТ дозволяють зменшити непродуктивні витрати 
живої праці вчителя, покращити технологію надання освітніх послуг, 
забезпечити інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці.  

Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальному процесі є необхідною складовою організації роботи школи, яка 
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сприяє підвищенню рівня освіти, розкриттю особистісних якостей учнів, 
розвитку нових умінь та навичок. 

 
 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ 
КОМУНІКАЦІЯХ 

 
Корнійчук Т., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Бондаренко С., професор кафедри журналістики, д-р. екон. наук, 

професор 

 
Соціальні мережі відіграють визначну роль у житті суспільства сьогодні. 

Нині складно уявити українця, котрий не користується Інтернетом чи 
соціальними мережами. Соціальні мережі – це певна організація соціальної 
структури, утворена в мережі Інтернет або за допомогою його. Саме слово 
було вперше вжито науковцем Барнесом в 1954 році. А вже у 1995 році 
з’явилася перша соціальна мережа – classmates.com. 

Щорічно проводиться багато досліджень, аби визначити, яка соціальна 
мережа користується найбільшою популярністю. Так, дослідницький центр 
Statista провів діджитал дослідження і виявив наступне. Станом на Січень 2022 
року соціальна мережа Facebook виявилася найвідвідуванішою – 2,910 
мільйонів користувачів. Відеохостинг Youtube відвідують 2,562 мільйона 
користувачів. Соціальна мережа для обміну швидкими повідомленнями 
WhatsApp виявилася на третьому місці із кількістю 2 мільйони користувачів. І 
на четвертому місці в цьому списку сервіс для обміну фотографіями та відео – 
Instagram, його обирають 1,478 мільйона людей. 

Подібне дослідження проводилося і серед українців у лютому 2022 року. 
В Україні користуються Інтернетом понад 31 мільйона людей, а серед них 
соціальними мережами – 28 мільйонів. У Facebook активно взаємодіють із 
рекламою 15,45 мільйона українців, і майже всі (96,6% опитаних) 
користуються смартфонами для перегляду цієї соціальної мережі. А на 
Youtubе переглядають рекламу 28 мільйонів українців. У соціальній мережі 
Instagram ця цифра менша – 16,10 мільйонів користувачів. Найбільш 
відвідуваний вебсайт – це пошукова мережа Google.com та Youtube.com. 
Фактично, українці є активними користувачами усіх соціальних мереж. 
Показники серед світових опитувань та українських мало чим відрізняються. 
Відповідно до цього можна зробити висновок, що українці слідкують за 
трендами у світі та слідують їм. 

Під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, яке 
відбулося 24 лютого 2022 року, українські користувачі соціальних мереж 
почали більше використовувати сервіси для швидкого обміну повідомленнями. 
Про це свідчать дослідження GlobalLogic. Так, відповідно до дослідження, 
серед користувачів мережі Інтернет, 66% почали активно використовувати 
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месенджер Telegram, а YouTube почали використовувати активно 61% 
українців, Facebook – 58%. 

Отже, відповідно до світових досліджень, щорічно зростає рівень 
активних користувачів у різних соціальних мережах. Так, показники 
збільшилися також серед українців. Найбільш популярною є мережа Facebook, 
а також відеохостинг Youtube. У період повномасштабної війни на території 
України, жителі держави активно використовують месенджери, такі як 
Telegram. Тому, що ці соціальні мережі виконують основну задачу суспільства 
у цей час – швидкий обмін повідомленнями, обмін новою інформацією. 
 
 

ТУРИЗМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПСИХОЛОГІЇ 
 

Лунько А., студентка 
Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Фокін С., доцент кафедри міжнародного туризму 

та країнознавства, канд. пед. наук, доцент 

 
Туризм у наші часи – феноменальне явище. Туристична сфера – об’єкт 

для дослідження у поєднанні з багатьма науками, і психологія не є винятком.  
Якщо розглядати поняття «туризм» з психологічної точки зору, то можна 

дати таке визначення: проведення свого вільного часу в певному середовищі, 
яке відносно відрізняється від того, в якому людина перебуває кожного дня 
для задоволення певних потреб, покращення емоційного стану та його 
стабілізації. А подорож – це самоідентифікація людини, під час якої 
відбувається «привласнення» природи, історико – культурних пам’яток, а 
також заглиблення в їх унікальність. Цікаво, що також важливо аналізувати 
туризм не лише з економічно-географічної точки зору, а також аналізувати 
поведінку туристів, які піддаються визначенню емоційних факторів у захисті 
їхнього здоров'я та покращення морального стану. Туристи зазвичай хочуть 
відійти від щоденної рутини і стресу, знайти нові радощі життя та отримати 
новий досвід. 

Саме психологія туризму базується на загальній психології. Психологія 
туризму розкриває туристичну суть щодо аналізу туриста його поведінки та 
дій в альтернативному середовищі. Можна виділити основні психологічні 
чинники, які допомагають людині подолати перешкоди та сприяють 
самовдосконаленню, серед них: витривалість, мотивація, інстинкт 
самозахисту, вольовий дух, сила розуму, кмітливість, можливість адаптації до 
будь-яких ситуацій, в тому числі і складних, гнучкість, оптимізм, 
наполегливість, відповідальність та дисциплінованість. 

Цікавим також є вивчення туриста, як унікальної особистості за моделлю 
Плога (модель американського психолога). Він розділяє туристів на 
психоцентриків (особи-інтроверти, що прагнуть відвідувати тільки знайомі 
для себе місця без ризику для життя), аллоцентриків (це ті туристи, які завжди 
знаходяться в постійному русі та пошуках нових пригод, це зазвичай люди-
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екстраверти) та середньоцентриків (туристи, яким притаманні ознаки 
одночасно двох інших категорій). 

Ми можемо розглянути певну схему-приклад основних елементів в 
психології туризму, а саме формування уявлення про туристичну дестинацію, 
які є рушійною силою у розумінні взаємодії двох суспільно-наукових галузей 
(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок формування уявлення про туристичну дестинацію. 

Схема складена автором 
 

Ця схема свідчить про важливість розуміння людських потреб, цінуючи 
досвід, який отримує турист. І це не лише питання мотивації, насамперед – це 
поєднання індивідуальних потреб, де їх задоволення чи незадоволення 
формують образ про дестинацію, котра в подальшому стане в пригоді у 
виявлення клієнтських потреб.  

Всім знайома піраміда Маслоу відображає систему потреб і її також 
можна застосовувати й у туристичній сфері (Рис. 2).  

Перший та другий рівні піраміди Маслоу характеризують базові 
фізіологічні потреби та потреба у безпеці. Загалом, це зрозуміло, що жодна 
подорож не може відбутися без задоволення базових людських потреб (в 
даному випадку - це їжа, розташування (гарантування туристу комфортного 
місця розташування). Щодо другої сходинки про безпеку, то ця потреба 
вважається просто необхідною у її задоволенні. Адже це відображення 
відповідального ставлення до життя туриста, без будь-якого ризику.  

Третій рівень піраміди характеризує задоволення соціальних потреб. 
Соціальні потреби - це потреба почувати себе частиною суспільства, певної 
групи людей. Суть туризму та його основних рушійних сил  базуються на 
зустрічах людей з різноманітних країн, з іншими традиціями, звичаями та 
поглядами на життя, це, в свою чергу, дає нам розуміння про можливість 
іншого життя, інших можливостей та звичайно ж певний досвід. Але все ж 
таки, чудово організована подорож зможе позбавити нас певного набутого 
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стресу, і в майбутньому слугуватиме тригером приємних спогадів. В свою 
чергу, повинна зазначити, що саме взаємодія з іншими людьми та перебування 
у приємному середовище однозначно позитивно впливає на наш емоційний 
стан.  

 
Рис. 2. Піраміда Маслоу, яка відображає потреби туриста. Схема складена 

автором 

Четвертий та п’ятий рівень піраміди Маслоу дає нам уявлення про 
самовпевненість у собі та саморозвиток. Взаємозв'язок між постачальником чи 
виробником туристичних послуг з однієї сторони, та клієнта з іншої є доволі 
специфічна. Клієнтські потреби засновані на лояльності до певного продукту, 
послуги і самого виробника. Саме задоволення викликає відчуття 
самореалізації, відповідно до його потреб і бажань. Таке задоволення зрештою 
призводить до того, що ми  називаємо позитивним досвідом. Невдоволення, з 
іншого боку, призводить до особистої дисгармонії, що в подальшому може 
викликати негативні тригери, пов'язані з певним туристичним продуктом, 
місцем чи навіть групою людей. Рівень саморозвитку залежить частково від 
структури та якості туристичного сервісу. Зрозуміло, що якщо під час та після 
мандрівки ми відчуватимемо позитивні емоції і наш моральний стан буде 
цілком в порядку, то, з часом, наш мозок пам'ятатиме про це і в майбутньому 
ми знову будемо прагнути відвідати певне місце знову. 

Отож, підсумовуючи все вище згадане можна тільки додати, що ще з 
давніх часів подорож була гарною можливістю пізнати наш світ та, звичайно 
ж, сповна відпочити. Туризм – це як засіб психологічної реабілітації, і навіть 
зараз, під час війни, в нашій країні люди за можливістю організовують 
короткочасну рекреацію для підтримки стабільності нашого емоційного стану 
та розвантаження розумової діяльності. Не дивлячись на те, що ці дві сфери 
мало відомі у поєднанні між собою, на мою думку, ця тема має право на 
подальший розвиток, вивчення та дослідження. 
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Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Шульгіна В., професор кафедри журналістики, д-р. філолог. Наук, 

професор 
 

Вивчення історії створення військової журналістики в Україні, є дуже 
актуальною потрібною на сьогодні темою. Починаючи з 2014 року, коли 
відбулась анексія півострову Крим та почалась Антитерористична організація 
на Донбасі, Україна перестала мирно і спокійно існувати. Постійні провокації 
з боку Росії, інформаційні війни, розпочали свій початок в Україні. Відсутній 
рівень підготовки військових журналістів, призвів до незнання безпечних 
правил роботи у зоні бойових дій. Введення нової спеціальності як «військова 
журналістика», підвищує рівень обізнаності працівників медіа та створює нові 
перспективи для успішної роботи у «гарячих» точках, злагодженого 
співпрацювання із військовослужбовцями.  

Методами дослідження історії створення військової журналістики в 
Україні, використано загальнонаукові методи аналізу, узагальнення та 
спостереження, які сприяли розкриттю теми перспективи розвитку роботи 
дослідників та істориків, щодо актуальності і проблем, які послугували 
причиною нового виду журналістики, на початку ХХ століття на території 
українських земель. 

ХХ століття ми можемо вважати періодом, коли був великий розквіт 
нашої української державної преси. З 1905 року до становлення незалежності 
України, український народ намагався виборювати для своєї держави свободу 
слова у пресі. Преса була завжди потужним чинником боротьби, завдяки слову 
та закликом до дій. Серед дослідників української преси, не має однієї спільної 
думки, щодо поняття змісту «українська військова журналістика». Ц е 
пов’язано з тим, що перші періодичні видання, які виходили за часів 
Радянського Союзу, друкувалися не українською мовою, тому дослідники не 
можуть дійти до спільної думки, чи можна вважати публікації російською 
мовою саме українськими. Українська армія завжди приймала участь у 
військових конфліктах, адже вона входила до військ Радянського Союзу. Наші 
військові зробили величезний внесок у перемозі над нацистською Німеччиною, 
втрати українців у Другій світовій війні величезні, тому українська військова 
преса теж зробила багато чого для цієї перемоги.  

Існують основні критерії, підстави яких дають дослідникам право 
стверджувати, щодо належності видання до військової журналістики. Перший 
критерій видавця, це партизанська, або регулярна армія, парамілітарна, 
комбатантська організація, армійська структура, військово-історичні 
товариства. Другий, це критерій аудиторії, адже видання друкується в першу 
чергу для військових. Третій є критерієм змісту, видання повинно містити 
військово-політичну, або військово-історичну проблематику. Наступним є 
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політико-ідеологічний критерій, в основі якого є ідейно-концептуальна засада, 
у виданні обов’язково повинна бути викладена мета української державності 
та національна українська ідея. Останній це мовний критерій, видання 
повинно друкуватися державною, тобто українською мовою, пропаганда щодо 
військово-політичної думки, української державності, військової історії, 
можна друкувати і на інших мовах, але на той час у керівництва республік 
були свої плани. 

Якщо проаналізувати перераховані вище критерії, то можемо 
стверджувати, що наша військова журналістика існувала ще у минулому 
столітті, нараховує безліч видань різного типу. Крім видань, існує бібліографія 
різних досліджень, які стосуються історії виникнення військової преси в 
Україні. Є чимало досліджень щодо преси Легіону Українських Січових 
Стрільців, таборових публікацій у часи Першої світової війни, видання у 
період національно-визвольних змагань, військова журналістика діаспори у 
20-30-х роках, преса у часи Другої світової війни та після неї.   

До початку антитерористичної організації на Сході України, здавалось, 
що українським ЗМІ не потрібна військова журналістика, адже у нас все 
спокійно, ми не приймаємо участь у збройних конфліктах, не маємо ядерної 
зброї та і в армію наші хлопці не дуже вже і хочуть йти, але як ми бачимо, що 
все може змінитися у будь який проміжок часу.  

Військова українська преса минулого століття розпочалася з видання 
молодіжних організацій, таких як «Пласт», «Січ», «Сокіл», основними 
читачами яких були члени цих організацій та секретних гуртків, які були 
засновані завдяки виданню «Молода Україна». Хоча, якщо досліджувати 
«Молоду Україну», то у «Енциклопедії Українознавства», це видання 
вказується як місячниу, а не про діючу на той час організацію та про те, що 
засновниками було створено провід руху незалежності. 

Засновник кафедри журналістики у Національному авіаційному 
університеті Григорій Кривошея, був вітчизняним науковцем, який багато 
досліджував історію української преси, ним було видано багато книжок для 
студентів, які вивчають журналістику. Особливу увагу він приділяв вивченню 
та становленню української військової журналістики та преси. Він робив 
головний акцент на тому, що процеси вітчизняного державотворення України, 
весь час супроводжувалась виробленням наших національних військових 
формувань, в тому числі українських засобів масової інформації.  

Григорій Кривошея під час своїх досліджень, заснував власну, так звану 
версію періодизацію історії та процесів розвитку саме такому жанру, як 
військова журналістика. Перший період, згідно з теорією Г. Кривошеї, 
припадає з 1912 по 1917 роки, це так звана військова преса аід започаткування 
до формування певної системи. До доугого періоду відноситься українська 
військова журналістика в часи російських революцій і національно-
визвольних змагань нашої батьківщіни, це вже період з 1917 по 1921 роки. 
Третім періодом Г. Кривошея вважає з 1921 по 1939 роки і назвав її як 
«Військова українська преса в міжвоєнний період». Четвертий період 
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припадає на часи Другої світової війни з 1939 по 1945 роки. Та останній, 
п’ятий період з 1945 по 1991 роки. Тобто після закінчення Великої Вітчизняної 
війни до початку незалежності України. Наступним періодом є українська 
військова преса в роки розбудови української державності. Останнім періодом 
є відродження військової журналістики в Україні та воєнних локальних мас-
медіа у період протидії агресії з боку Російської федерації, яка почалась ще у 
2014 році та триває і по сьогоднішній день, але вже не тільки на Донбассі, а 
майже по всій території України. 

Головне завдання, які стаавить перед собою редакція військової преси, це 
оперативно і всебічно інформувати військових, які рішення правління нашої 
країни і Збройних сил, які важливі події у державі, солдати повинні знати, що 
народ покладає на них велику надію, молиться та переживає за них, що ними 
гордяться та ставлять у приклад молодшому поколінню, звісно ж вірять у 
перемогу нашої армії. Читацькій аудиторії військової преси завжди цікаво 
дізнаватися про події, дивитись репортажі, читати огляди, замітки та інтерв’ю, 
саме з поля бою. Читач після ознайомлення з публікацією, більш менш може 
уявляти собі картину того, що дійсно відбувається у зоні бойових дій, у нього 
з’являється тривого та співчуття до солдатів, можливо, навіть буде бажання 
матеріально допомогти армії, внести хоч якийсь внесок для перемоги нашої 
країни над окупантом. 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОМОЦІЇ 

ТУРИЗМУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ 
 

Пчеловський В., студент 
Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Мархонос С., доцент кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства, канд. геогр .наук 
 

Україна володіє значним туристичним потенціалом, реалізація якого 
потребує забезпечення позитивного балансу туристичних потоків та 
збільшення їх обсягу. У 2015–2019 рр. в’їзні, виїзні та внутрішні туристичні 
потоки в Україні мали тенденцію до зростання. 

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турфірмами в 
Україні за 2015-2019 роки зросла на 4112,5 тис. осіб, або на 203,6%, і становила 
6132,1 тис. осіб. З 2015 по 2019 рік кількість в’їзних туристів в Україну зросла 
на 472,9%, виїзних – на 235,4%, внутрішніх – на 45,4%. Незважаючи на 
позитивну динаміку в’їзного туристичного потоку, його питома вага в 
загальній кількості туристів, обслугованих українськими туроператорами та 
турфірмами у 2019 році, становить лише 1,4%, тоді як частка виїзних – 90,1%. 
внутрішній – 8,5 %. Найбільшим був середньорічний приріст в'їзних та виїзних 
туристичних потоків, що значною мірою зумовлено відносною стабілізацією 
соціально-економічної ситуації в країні. Слід зазначити, що зростання цього 
показника в різних видах туризму було досить нерівномірним. 
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У 2019 році іноземні туристи відвідували Україну переважно з метою 
відпочинку (70,28%) та спеціальних туристичних послуг (19,43%). Українці 
виїжджали за кордон переважно з метою відпустки (97,88%) та з метою 
відпочинку в межах України (56,31%), а також з офіційною, діловою та 
освітньою метою (33,45%). 

Відмінності в структурах цих туристичних потоків дозволяють виділити 
декілька основних тенденцій розвитку в’їзного та внутрішнього туризму в 
Україні: зростання українського попиту на спеціалізований туризм, попит 
серед іноземців більш ніж у 6 разів перевищує внутрішній. туризм. попит; 
збільшення зовнішнього попиту на послуги медичного туризму, які 
користуються більшим попитом серед українців насамперед через нижчу 
вартість; збільшення попиту на закордонні освітні послуги, особливо 
порівняно з послугами в інших країнах, завдяки кращому співвідношенню 
ціни та якості; збільшити кількість співвітчизників, які відпочивають на 
території своєї країни.  

Світові тенденції міжнародного туризму відбулися і на українському 
туристичному ринку. У 2020 році на територію України прибуло 3 382 097 
іноземців. Зокрема, наземним транспортом прибуло понад 2,5 мільйона людей, 
морем – щонайменше 122 тисячі, повітряним – близько 703 тисячі іноземців. 
Порівняно з 2019 роком кількість іноземців, які відвідали Україну з різними 
цілями, зменшилась у 4 рази. 

Розвиток туристичної галузі є одним із найважливіших факторів виходу 
української економіки з кризи. Від розвитку туристичної економіки 
безпосередньо залежить кількість нових робочих місць, збільшення 
надходжень до бюджету, культурний обмін між представниками різних 
національностей тощо. Держава розглядає туризм як одну з пріоритетних сфер 
економіки, сприяє розвитку туризму та створює сприятливі умови для його 
функціонування. При цьому основними завданнями національного 
регулювання туристичної діяльності є: забезпечення прав громадян на 
відпочинок, вільне пересування тощо; створення умов для діяльності, 
спрямованої на виховання, навчання та оздоровлення туристів; розвиток 
туристичної сфери, створення нових робочих місць, збільшення доходів 
держави; збереження туристичних об'єктів, раціональне використання 
природного та культурного потенціалу країни, туристичних дестинацій. 

Державне регулювання туристичної діяльності передбачає наступні 
заходи: створення законодавчої бази для зміцнення та вдосконалення відносин 
у туристичній галузі; приведення туристичного законодавства України у 
відповідність до міжнародного права; просування турпродукту на 
внутрішньому та міжнародному туристичних ринках; ліцензування, стандарти 
індустрії туризму, сертифікація туристичного продукту; встановлення правил 
в'їзду, виїзду та перебування на території України; пряме бюджетне 
призначення на розроблення та реалізацію цільових програм розвитку 
державного туризму; забезпечення безпеки та захисту прав та інтересів 
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відвідувачів; сприяти розвитку практики туризму, розвивати наукові 
дослідження в галузі туризму.  

Промоція туризму в Україні відбувається на рівні держави, регіонів, 
громад, міст та сіл. 

На рівні держави промоцією туризму займається Державне агентство 
розвитку туризму (ДАРТ), що є центральним органом виконавчої влади, який 
реалізує державну політику в галузі туризму та курортів України. До основних 
заходів в області промоції віднесені наступні. 

1. Проведення інформаційних кампаній (відеоролики, зовнішня 
реклама, залучення публічних людей, публічні заходи) в рамках проекту 
„Мандруй Україною”. 

2. Сприяння утвердженню України на світовому туристичному ринку. 
3. Налагодження ДАРТ співробітництва в сфері туризму з 

представниками іноземних держав. 
4. Виконання зобов’язань, що випливають із членства ДАРТ в 

міжнародних організаціях. 
5. Проведення підготовчої роботи по просуванню України в світі з 

брендом Ukraine NOW. 
До основних заходів промоції на рівні міст, зокрема Києва, варто віднести 

наступні: 
 розробка маркетингової програми розвитку туризму; 
 забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного 

порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників 
і туроператорів; 

 просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом 
проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях 
(ярмарках, конференціях, тощо); 

 виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції; 
 організація реклами туристичних можливостей міста; 
 виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах 

масової інформації України та/або світу; 
 участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з 

метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організація 
відряджень, організація перехресної промоції міста Києва з іншими 
туристичними дестинаціями та/або організація відряджень; 

 організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для 
презентації туристичного потенціалу міста Києва, організація рекламно-
інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста 
Києва, організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з 
іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового 
забезпечення туристичної сфери та/або організація відряджень; 

 організація та проведення конкурсів на кращий туристичний 
відеоролик про м. Київ; 
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 сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, 
ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), 
а також їх включення до календаря подій міста Києва); 

 створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація ділового 
потенціалу столиці на міжнародній арені; 

 створення умов для розвитку сучасних видів туризму (у т. ч. 
весільного туризму, гастрономічного туризму тощо). 

Промоція у туристичній сфері виступає в якості одного із ключових 
чинників впливу на економіку будь-якої держави. За результатами проведення 
аналізу тенденцій розвитку промоції туризму в Україні, територіальних ознак 
у розрізі регіонів, країн прибуття іноземних туристів встановлено, що має 
місце недостатня ефективність реалізації туристичного потенціалу нашої 
держави. Це пояснюється існуванням цілої низки проблемних питань 
нормативного, економічного та інфраструктурного характеру, внаслідок чого 
спостерігається стримування розвитку в’їзного туризму протягом 
досліджуваного періоду. Вирішення зазначених проблем є можливим 
виключно шляхом реалізації організаційних та економічних заходів. 
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Науковий керівник – Кравченко Є., професор кафедри журналістики, 

канд. філолог. наук 

 
Позитивною тенденцією сучасної журналістики є зміцнення 

інформаційної основи ЗМІ та посилення діалогічності, в якій інтерв'ю відіграє 
провідну роль, ставши домінантним жанром на сторінках преси, в ефірі та 
інтернеті, на радіо та телебаченні, що зумовлює актуальність та значення 
піднятої проблеми. Злободенність дослідження формату жанру інтерв'ю 
зумовлена тим, що онлайнова журналістика перебуває на етапі свого 
становлення, у неї ще не сформовані остаточні риси, жанри, прийоми, а 
сучасні журналісти іноді неякісно готують, відтворюють інтерв'ю, нехтуючи 
правами інтерв'юйованих, ставлячи задовгі, незрозумілі питання, що не по 
темі інтерв'ю. Специфічною особливістю мережі Інтернет є можливість 
забезпечувати зворотний зв’язок між журналістом як джерелом інформації та 
читачем як її отримувачем, здатність трансформувати комунікаційний процес, 
змінювати кожний його фрагмент і виступати не тільки передавачем 
інформації, а й організатором різновекторного процессу комунікації. 

Питання формату жанру інтерв’ю висвітлювали в українській 
журналістиці сучасні науковці М. Василенко, М. Кім, О. Кузнецова, А. 
Туманова, О. Чекмишев та ін. Досліджуючи внутрішні та зовнішні зв’язки у 
динамічній жанровій системі ЗМІ, науковці одностайні щодо визначення 
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внутрішнього зв’язку між різними жанрами журналістики, що зумовлено 
єдиним типом творчості – публіцистичним, а зовнішній – тим, що кожен жанр 
журналістики, на відміну від жанру літературного, завжди виникає з потреб 
відображення сучасного життя з метою впливу на громадську думку.  

Грунтовні дослідження української журналістики дали підстави 
поглиблено проаналізувати О. Чекмишеву інтерв’ю як жанр новинної 
журналістики та виокремити його різновиди: інтерв’ю думки, інтерв’ю з 
очевидцями та свідками, інтерв’ю-конфронтація, інтерв’ю-прес-конференція, 
власне інтерв’ю з ключовою особою, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-монолог, 
інтерв’ю-бесіда (інтерв’ю-полілог), інтерв’ю-бесіда за круглим столом, 
інтерв’ю-переказ.  

Останнім часом у журналістиці, як зазначають науковці, поширені й інші 
типи інтерв'ю, зокрема анкетування, прес-конференція, брифінг. 
Популярними у ЗМІ є фреш-інтерв'ю, бліц-інтерв'ю, бліц-опитування (короткі 
інтерв'ю зазвичай на вулиці, які бере репортер у певної кількості перехожих). 
За стандартом при цьому всім ставиться однакове запитання і необхідно, щоб 
пролунали різних думки людей, щодо поставленого питання. Особливою 
популярністю у мережі Інтернет користуються жанри з пірамідальною 
структурою, що відповідають усім правилам новинної журналістики: 
оперативність, релевантність і лаконічність. У інтернет-виданнях, з 
традиційними різновидами текстів, виник суто мережевий веб-жанр – 
інтерв’ю live. Цю видозміну пов’язують з пристосуванням жанрів до нових 
комунікативних умов, вони є синтетичними, бо жанрові фрагменти 
трансформуються і виникають ускладнені жанрові форми: жанр інтерв’ю-live 
з’явився у процесі синтезу друкованої хронікальної замітки, жанру інтерв’ю-
думки та прес-конференції. 

Як відомо, дієвий вплив ЗМІ на суспільство здійснюється завдяки підбору 
відповідного жанру журналістики та дотримання його формату. Ефективність 
впливу інтерв'ю визначається, залежно від того, з якою метою його проведено, 
якщо формат жанру стосується мети, завдань, впливу на аудиторію. Для 
інформування аудиторії, інформаційного орієнтування, треба дотримуватися 
відповідності правовим, етичним вимогам, зокрема принципам журналістської 
етики: правдивості, об'єктивності, чесності, порядності, виконання 
якнайбільшої кількості соціальних функцій. Якщо інтерв'ю як жанр має на меті 
маніпулювання мас-медійною аудиторією, то це однозначно є неформатом 
жанру інтерв'ю. 

У сучасних медіа особливо популярними стали анкетування. Анонімність 
опитування вплинула і на виникнення такого підвиду, як інтерв'ю-анонім. 
Водночас, незважаючи на свою привабливість (анонім може висловити 
громадськості найпотаємніші думки), більшу довіру в аудиторії викликають 
такі види інтерв'ю, в яких респондент не намагається сховатися за 
колективною думкою або за маскою. До таких інтерв'ю відносять: експертне 
опитування (опитуються фахівці, чия думка має вагоме значення), прес-
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конференцію, коли група журналістів у відкритій формі намагається з'ясувати 
у свого інтерв'юера його думку щодо питань, які їх цікавлять. 

Цільова скерованість бесіди та метод відображення дійсності багато в 
чому визначають жанрове розмаїття інтерв'ю. Наприклад, журналіст, готуючи 
інформаційне інтерв'ю-діалог, завжди враховує його особливість – єдність і 
боротьбу протилежних поглядів зі своїм співрозмовником. Адже респондент 
надає оціночні висловлювання щодо того, що, де, коли і як сталося, маючи на 
увазі ту чи іншу подію. Якщо журналіст намагається з'ясувати, чому ця подія 
трапилася, то в цьому випадку йому доведеться готувати аналітичне інтерв'ю. 

  Якщо в розмові зі своїм інтерв'юером журналіст націлений не тільки на 
живий обмін думками, не тільки на з'ясування іншого погляду, а й на 
відстоювання власного, то в цьому випадку бесіда, що відбувається, 
відображаєся у інтерв'ю-діалозі або навіть у такому новому різновиді, як 
інтерв'ю-стенограмі.  

Якщо метою розмови є з'ясування найпотаємніших думок співрозмовника, 
то журналісти вдаються до таких різновидів інтерв'ю як: інтерв'ю-монолог, 
інтерв'ю-думка, інтерв'ю «потік свідомості» тощо.  

Так, проведення портретного інтерв'ю вважають найскладнішим. Ця 
складність зумовлена насамперед тим, що журналісту необхідно зрозуміти 
внутрішній світ особистості, змусити її відкритися публічно. Під час 
підготовки інтерв'ю потрібно якнайглибше ознайомитися з матеріалами й 
документами про людини, публікаціями про неї, з враженнями від спілкування 
з людиною друзів, колег, керівництво тощо. Питання потрібно ставити 
обережно, оскільки вони пов’язані з оцінкою співрозмовником самого себе, а 
люди зазвичай схильні переоцінювати себе. Краще згадати якісь події з життя, 
використати реальні або змодельовані ситуації, які співрозмовник повинен 
оцінити, розкрити захоплення й показати характер через екстремальні ситуації, 
у яких перебувала людина. Особливо уважним і делікатним журналісту треба 
бути зі співрозмовником щодо питань особистого життя.  

Проте в жанрі інтерв'ю є свої родові ознаки. По-перше, щодо 
відображення в інтерв'ю завжди висловлюється чиясь думка щодо події; по-
друге, за функціональною заданістю – це має бути розмова (при цьому 
кількість співрозмовників та їхня представленість не мають значення); по-
третє, за методами відображення події інтерв'ю може бути віднесено до різних 
груп журналістських жанрів: до інформаційних, аналітичних або художньо-
публіцистичних. 

Інтернет надає багато можливостей для комунікації. Він об'єднав типи 
комунікацій, які були властиві різним медіа. Користувач Інтернету водночас 
може бути і одержувачем і відправником інформації, що веде до збільшення 
кількості людей, що беруть участь в комунікації. Мережеві ЗМІ - це електронні 
ресурси, над якими працюють професійні журналісти і інформація яких 
відповідає жанрам журналістики. У інтернет-журналістиці існує продовження 
традиційної журналістики і водночас це нова форма універсального 
мультимедіа зі своїми жанрами та технологіями.  
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Отже, відрізняючись від традиційних медіа, у яких здійснено досить чітке 
визначення і розмежування жанрів, онлайн-журналістика створює синтез 
жанрових форм. Межі жанрових різновидів інтернет-медіа є рухомими та 
нечіткими, простежується створення гібридних жанрів, які є продуктом 
інтернет-технологій і яким не має відповідників у друкованих ЗМІ.  

Існування різних наукових концепцій свідчить, що пошук спільних ознак 
для створення універсальної класифікації жанрів в інтернеті ще триває. Крім 
того, жанри інтернет-журналістики інтенсивно розвиваються, взаємодіють, 
трансформуються та залежать від багатогранності і динамічності онлайнового 
простору й вимог сучасного споживача інформації. Тому й існує нагальна 
потреба вироблення єдиної концепції в українській жанрології, зокрема щодо 
систематизації внутрішніх різновидів жанру інтерв'ю. Здійснивши спробу 
класифікаційного опису, виокремлено внутрішні різновиди жанру інтерв’ю, 
такі як: інтерв’ю думки, інтерв’ю з очевидцями та свідками, інтерв’ю-
конфронтація, інтерв’ю-прес-конференція, власне інтерв’ю з ключовою 
особою, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-монолог, інтерв’ю-бесіда (інтерв’ю-
полілог), інтерв’ю-бесіда за круглим столом, інтерв’ю-переказ.  
 

 
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ОНЛАЙН-ВИДАНЬ 

 
Сочивець В., студент 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Мельникова-Курганова О., доцент кафедри журналістики, 

канд. наук із соц. комун. 
 

Перші електронні онлайн-журнали почали з’являтися у США у 1980-х 
роках. Новий цифровий формат в ті часі набирав обертів, чим і користувалися 
різноманітні медіа. Також слід зазначити, що ще до появи Інтернету існувало 
таке явище як «дискові журнали» — на звичайний CD-ROM диск записувалася 
версія друкованого журналу і таким чином розповсюджувалася серед 
населення.  

Комп’ютерна техніка та Інтернет ставали більш доступними і це 
вплинуло на стан науково-популярної журналістики порівняно з минулим 
століттям.  

Можна виділити основні особливості, які надає мережа Інтернет для 
популяризації науки: 

- оперативність виступає основною характеристикою мережі Інтернет, 
це становить чи не головну перевагу для популяризації науково-популярної 
інформації; 

- можливість глобального поширення — спрощення передачі наукових 
знань, їх публікація в мережі; 

- мультимедійність — можливість об'єднувати як візуальні, звукові, так 
і друковані способи надання інформації; 
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- можливість комунікації з автором — популяризатор та читач можуть 
поспілкуватися один з одним; 

- гіпертекстуальність — постійний доступ до матеріалів, читач завжди 
має змогу повернутися до статті, яка його цікавить; 

- легкість залучення іноземних авторів та читачів; 
- можливість відвідувачам каналу публікації не лише споживати контент, 

але і брати участь у його створенні, ділитися поглядами та думками. 
Серед переваг та особливостей науково-популярного електронного 

журналу варто виділити: 
- доступ до журналів різної тематики; 
- постійне поповнення бази новітніх публікацій, анотацій та повних 

вихідних даних статей надаються в html форматі, повні тексти статей з 
ілюстраціями надають в pdf-форматі, читач отримує якісно підготовлений 
матеріал; 

- широкі можливості пошукової системи, інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс складних запитів; 

- можливість оформлення передплати на журнал, купити окремий номер 
журналу, окрему статтю; 

- безпека при передачі даних та контроль доступу до матеріалів сервера 
здійснюється за допомогою останніх розробок у галузі електронної комерції; 

- постійний зв'язок служби підтримки. 
Що стосується стилістичних особливостей науково-популярних онлайн-

видань можна також виділити декілька суттєвих відмінностей від друкованих 
журналів: 

- розміри та стиль статті та заголовка — онлайн-журнали для 
привернення та утримання уваги користувача використовують тексти з 
максимально насиченим змістом, при цьому заголовок є найбільш 
навантаженою, з погляду сенсу, частиною статті; 

- повторне використання інформації — онлайн-журнали відрізняються 
від традиційних можливістю звернутися до них у будь-який час доби. 

Крім перерахованих вище особливостей онлайн-журнали мають такі 
відмінні риси, що не вимагають розшифровки і додаткового пояснення 
функціональності. До них можна віднести: доступність, необмежений обсяг 
випусків видання, можливість створення архівів, необмежене географічне 
охоплення, низька собівартість. 

Проєкт онлайн-журналу «Час науки» – це науково-популярний ресурс 
про те, що відбувається в науці, техніці та технологіях прямо зараз. Цілями 
онлайн-журналу можна назвати:  

- популяризація наукового підходу до навколишньої дійсності; 
- поширення наукових знань у сучасній та доступній формі; 
- відображення людського обличчя наукового світу: «знайомство» як із 

видатними вченими минулого, і з людьми, граючими важливу роль у сучасній 
науці. 
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 Людина завжди прагне дізнаватися про нові речі та події, що 

відбуваються в її житті та навколишньому світі, і прагнення до інформації 
ніколи не зникає та продовжує своє існування у найрізноманітніших формах. 
Інформація принесла як величезні переваги так і не менші ризики всьому світу. 
Інформація через освітні заклади, бізнес, промисловість, сільське 
господарство, наукові дослідження, світ розваг, медицину та науку, що 
базуються на інформаційно-комунікаційних технологіях, вплинула на 
економіку, соціальну, культурну, політичну та особисту глобальність. Попит 
суспільства на інформацію може відрізнятися від людини до людини, від місця 
до місця та від часу до часу відповідно до їхніх конкретних потреб. Люди 
залежать від інформації від друзів, експертів, друкованих книг, серіалів, 
аудіовізуальних матеріалів тощо. Інформація – це сила, і вона може змінити 
світ. Інформація є джерелом як політичної, так і економічної влади. 

Сьогодні інформація стала доступною, і люди можуть здобувати її за 
допомогою технологій. Використання інформації за допомогою технологій 
стало потребою в повсякденному житті. Завдяки інформаційним технологіям 
у суспільстві виник цифровий розрив, і з’явився новий термін під назвою 
«інформаційне суспільство». Концепція інформаційного суспільства виникла 
в 1970-х роках, а до 1990-х років цей термін став популярним у сучасну епоху. 
В інформаційному суспільстві якість життя та перспективи змін у соціально-
економічному розвитку залежать від інформації та її використання. Зараз у 
всьому світі люди досить умовно поділені на дву групи - інформаційно багате 
суспільство та інформаційно бідне суспільство. Зміна соціальної структури 
вплинула на цінності, звичаї та економічну діяльність суспільства, і люди 
стикаються з новими викликами в повсякденному житті більше, ніж будь-коли 
раніше. 

Оскільки технологічні системи винайдені людьми і відображають саму 
суть потреб і культури населення, людські суспільства/цивілізації та їхні 
технології стали невіддільними одне від одного. Циклічна природа суспільства 
та технологій полягає в тому, що кожен фактор сильно впливає на інший, 
починаючи з людських суспільств і закінчуючи розвитком різних технологій 
для задоволення потреб суспільства. Ці технології змінюють спосіб поведінки 
та функціонування суспільства, що також впливає на економіку та розвиває її, 
породжуючи потенційно більшу потребу в нових технологіях, що призводить 
до цілої низки взаємопов’язаних наслідків. 
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Технології змінюють суспільство. Цифровізація кидає виклик нашому 
способу життя. Ці зміни створюють зручності та способи вирішення проблем, 
які ніколи не були можливими раніше. Але окрім позитиву, є й труднощі, які 
так чи інакше необхідно подолати. 

Ми вже живемо у світі, де штучні системи можуть робити те, що раніше 
могли лише люди. У деяких випадках ці механізми можуть виконувати 
завдання навіть краще, ніж ми. Тепер штучний інтелект може імітувати 
людську мову, перекладати, діагностувати рак, складати юридичні документи 
та грати в ігри (і навіть перемагати конкурентів-людей). Ми вже живемо в 
суспільстві, де системи можуть виконувати завдання, про які ми не вірили, що 
це можливо в наш час. Можливості нелюдських систем продовжуватимуть 
розширюватися. 

Наразі ми покладаємося на інформацію яку треті сторони повідомляють 
нам (зокрема про події в світі), і ці треті сторонинайчастіше роблять це за 
допомогою цифрових технологій. Коли ми отримуємо новини ми віддані на 
милість тих технологій, які вирішують, який дуже маленький шматочок 
реальності нам буде представлено. Ми повинні визнати, що ті, хто володіє та 
контролює технології, які фільтрують наше сприйняття світу, є дуже, дуже 
могутніми, оскільки вони формують наші найпотаємніші почуття та нашу 
душу, а також наше колективне розуміння того, що має значення. 

Найпростіший приклад – збір даних. Чим більше даних про нас відомо, 
тим легше іншим переконувати, впливати на нас і маніпулювати нами. Крім 
того, лише знання того, що про нас збирають дані, може змінити нашу 
поведінку. Багато людей не розуміють рівня стеження, яке вже відбувається. 
Саскінд вважає, що чим більше людей усвідомлюють той факт, що за нами 
завжди стежать, люди почнуть змінювати свою поведінку. Це свого роду сила, 
хоч і непомітна, але важлива. 

Збираючи дані про наші вподобання, історію веб-перегляду тощо, інші 
люди мають над нами владу. Вони знають, що спонукає нас працювати, і вони 
знають наші «пряник» і «батог». На прикладі Cambridge Analytica та 
президентської кампанії в США 2016 року компанія мала пару тисяч точок 
даних про 200 мільйонів американців. Це дозволило їм спроектувати образ 
кандидата, який був адаптований до вподобань, упереджень і упереджень на 
індивідуальному рівні. 

Інформаційні технології з фантастики перетворились на невід’ємну 
частину нашого життя. Суспільство змінюється, еволюціонує. І за 
суспільством слід у слід йдуть технології. 
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Науковий керівник – Васьківська О., доцент кафедри журналістики, 

канд. пед. наук, доцент 
 

Роль і статус журналістики, як і засобів масової інформації, за останні два 
десятиліття зазнали глибоких змін із появою цифрових технологій і 
публікацією новин у мережі. Інтернет-журналістика являє собою революцію в 
тому, як новини споживаються суспільством. Інтернет-джерела здатні 
забезпечити швидке, ефективне та точне повідомлення про важливі новини за 
лічені секунди, надаючи суспільству короткий опис подій, щойно вони 
відбуваються.  

На думку науковця М. Чабаненка, під «інтернет-журналістикою» мається 
на увазі  журналістська діяльність, що має певну специфіку, зумовлену 
особливостями створення і поширення медіа-продукту в інформаційному 
середовищі глобальних комп’ютерних мереж за допомогою комп’ютерних та 
інтернет-технологій. 

Так чи інакше, сьогодні робота журналіста – це робота на інтернет-
видання.  До речі, слід зазначити, що хоча інтернет-ЗМІ часто називають 
новими медіа, значення цього терміну є дещо ширшим.  Нові медіа – це медіа 
нового покоління, засновані на цифрових і мережевих технологіях 
глобального охоплення.  По-перше, такими сьогодні поступово стають усі 
медіа.  По-друге, з недавньою інформаційно-комунікаційною революцією 
можуть з’явитися інші нові типи ЗМІ.  І, швидше за все, це формування справді 
єдиного медіа, і тоді вже не буде сенсу розрізняти традиційні, нові чи інші 
види ЗМІ. 

Наслідком внутрішньої системної взаємодії стандартних компонентних 
систем медіа, значною мірою кількість в інтернет-журналістиці, більш 
стабільне посилення ролі компонентного аспекту. 

Проте відрізнити інтернет-журналістику від усього контенту та 
журналістики нелегко.  Труднощі в розділенні термінів виникають через той 
факт, що багато визначень, розроблених в академічній спільноті, які 
зосереджуються на немережевій журналістиці, не можуть бути перенесені на 
мережеву журналістику. 

Інтернет не створювався як механізм поширення новин. Однак у багатьох 
країнах інтернет-платформи зараз є основним джерелом новин та інформації. 
У місцях із надзвичайно закритим медіа-середовищем інтернет часто є єдиним 
способом для людей отримати доступ до незалежних ЗМІ. І з кожним днем 
онлайн-видання набуваю все більшого значення.  

На прикладі України можна розглянути наскільки онлайнові медіа 
випереджають інші. За даними опитування щодо медіаспоживання українців, 
яке провела компанія «Оперативна соціологія» на замовлення Центру контент-
аналізу, інтернет-ЗМІ випередили телебачення й стали основним джерелом 
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інформації, майже 70% українців зазвичай користуються онлайн-медіа для 
отримання новин, телебаченням — майже 60%, а друкованими виданнями — 
12%.  

«Люди середнього достатку та багатші більш схильні користуватись 
інтернет-ЗМІ, і у них найнижча частка споживання новин на телебаченні. 
Цікаво, що перші частіше мають стійкі уподобання щодо джерел інформації в 
онлайні, втім вони найменш уважні до новин на ТБ, а багаті навпаки — мають 
найвищий рівень уваги до новин телеканалів», — йдеться в дослідженні. 

При цьому студенти найменше споживають новини з телеканалів, тоді як 
державні службовці мають відносно високе споживання теленовин.  
Найбільше інтернет-медіа використовують підприємці, але найменш 
систематично споживають новини в мережі та на ТБ (споживають досить 
невеликі фрагменти), як і безробітні. 

Розподіл типів медіа за віком цілком передбачуваний: як в онлайн-ЗМІ, 
так і на телебаченні він залишається лінійно залежним від віку споживачів. 
Але все ж таки з-поміж джерел отримання інформації онлайн-медіа 
продовжують впевнено випереджати телеканали, а тим більше пресу. 

Отже, традиційний поділ ЗМІ на телебачення, радіо, пресу тощо 
відходить у минуле.  Можна зазначити, що інтернет успішно подолав фазу 
«неприйняття» і зараз бере перевагу над іншими засобами масової інформації 
по всіх параметрах. Інтернет-видання не передбачає обмеження обсягу будь-
якого матеріалу, тут може бути розміщене повідомлення принципово будь-
якого розміру. Зникає й інше обмеження, яке регламентує роботу паперових 
текстових видань, які виходять у світ окремими номерами, чи новинарних 
випусків на радіо й телебаченні, які так само чекають свого часу виходу в ефір. 
Таким чином саме існування інтернету ставить під сумнів майбутнє до 
недавнього лідера у медіа – телебачення. 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РФ ДО 
ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 

 
Токарев Г., студент 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Васильченко В., завідувач кафедри журналістики, канд. філолог. наук, 

доцент 

 
Сучасний інформаційний світ дуже стрімко розвивається та на місці не 

стоїть російська пропаганда і тільки дослідивши її розвиток під час окремих 
інформаційних приводів ми матимемо розуміння як їй протистояти. 

Володимир Путін витратив роки на підготовку свого вторгнення в 
Україну. Пропаганда і дезінформація була ключовим елементом його планів. 
Щоб вони досягли успіху, він, очевидно, залежав на розгалужену мережу 
співробітників і інформатори серед органів місцевого самоврядування 
України, і на ефективність Кремлівської пропаганди серед російськомовного 
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населення східної України. Коли Російський так званий «бліцкріг» на Київ не 
вдався, «спецоперація» швидко трансформувалася в жахливу війну, і Кремль 
скорегував її пропагандистські та дезінформаційні кампанії відповідно. 
Офіційно, наративи використовувалися, щоб прокласти шлях для військового 
вторгнення Росії в Україну, та російська пропаганда змінювалась відносно 
планів РФ на майбутнє. Після Революції Гідності в Україні 2014 р. Російський 
пропагандистський тиск на країну значно зріс. Москва стверджувала, що 
демонстрації Євромайдану завершилися бурхливими хвилями державного 
перевороту з вигнанням українського легітимного президента і повалення 
уряду. Російські державні ЗМІ і політики другого рівня стверджували, що до 
нової влади Києва нібито увійшла неонацистські та ультранаціоналістичні 
групи, які одразу почали займатися пригнобленням російськомовних 
мешканців і навіть погрожували «геноцидом рос людей».  

Тим не менш, до лютого 2022 р. жоден високопосадовець Росії прямо не 
назвав Українську влада неонацистською. Інформаційна кампанія Росії під час 
агресивної анексії Криму в 2014 році, виявила численні вразливості в 
інформаційному просторі України. Не дивно, що інформаційна безпека 
швидко стала одним із вищих пріоритетів органів влади. У цій сфері 
керівництво України вдалося досягти двох важливих цілей. По-перше, 
російські телеканали втратили доступ до своєї української аудиторії. У березні 
2014 року для чотирьох Російських державних телеканалів було припинено 
мовлення на території України.  

За 2016 р. Україна заборонила всі російські телеканали, в тому числі ті, 
які позиціонували себе як опозиційні, або міжнародні. По-друге, незважаючи 
на швидке зростання попиту на альтернативні джерела новин, Російські 
соціальні мережі досягли успіху. У 2012 році російське соціальні мережі 
Вконтакте та Одноклассники домінувала на українському ринку, але в 2014 р. 
їх обігнав Facebook. Після уряд заблокував їх у 2016 році частка користувачів 
цих соціальних мереж в Україні швидко знизилась, а до 2019 р. складала 
менше ніж 10%. Крім того, через вибори, українська політична еліта значно 
помолодшала. В Росії, на відміну від України представників молоді практично 
немає с часів Другої світової війни, когорта політиків і керівників вищого 
рівня зазвичай старі люди поважного віку, як так чи інакше, служили або вже 
були політиками при Радянському союзі, звідти і береться жага до 
«перестройки мирового строю» та бажання повернути все як було, натомість 
керівництво України молоде та активне і намагається рухатися вперед.  

Після переобрання Володимира Путіна у 2018 році російські телеканали 
та електронні ЗМІ набагато більш напористими і ворожими щодо Києва і 
почали припускати можливість на збройний конфлікт між Росією та Україною. 
Навіть почалися більш провокаційні заяви Володимира Путіна щодо України. 
Наприклад, він почав стверджувати, що східна і південна Україна були 
«исконно русскими». 

Відразу після саміту Путін-Байден у Женеві, Кремль почав готувати 
російські розуми да вторгнення в Україну. 30 червня 2021 року під час його 
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щорічної телепередачі Путін вперше звинуватив НАТО в «військовій 
інкорпорації» (военное освоение) України. Це незабаром стало як лейтмотив 
російської пропаганди. Раніше такий термін час від часу використовувався 
Путінським військовим керівництвом та спецслужбами щодо розширення 
НАТО (і навіть одного разу Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, 
який заявив, що «розширення НАТО» до країн Центральної та Східної Європи 
призведе до «військової анексії Альянсу територій нових держав»), але ніколи 
не використовувався вищими посадовими особами Росії щодо України. У 
середині липня 2021 року стаття Володимира Путіна про росіян та українців 
опубліковано на офіційному сайті Кремля, цей твір можна вважати початком 
фіналу етапу інформаційної війни проти України до військового вторгнення. 
У своїй статті Російський президент виклав нахабний і шовіністичний погляд 
на історію України, по суті відмовляючись вважати її справді суверенною і 
незалежною державою, і знову звинуватив НАТО в «активній військовій 
інтеграції територій України». До початку бойових дій у лютому 2022 року 
Путін публічно використав цей вираз принаймні шість разів, але ніколи не 
вказується саме те, що він мав на увазі. НАТО ніколи серйозно не 
обговорювало, тоді чи пізніше, про приєднання України до Альянсу або 
створення військових баз НАТО на українській території. Навмисне 
збереження двозначності в цьому питанні Путін залишив величезний простір 
для антиукраїнських інтерпретацій і змов, які потім поширювалися в 
російських державних ЗМІ.  

Вересневі парламентські вибори в Росії відштовхнули новини зовнішньої 
політики дещо в фон. Однак стаття від 11 жовтня колишнього президента Росії 
Дмитро Медведєв в газеті «Коммерсант» відновила запеклі інформаційні 
атаки на Україну. На відміну від Путіна, Медведєв акцентував увагу на 
особистості лідера України. Зрідка вдаючись до нецензурної лексики, описав 
він Володимира Зеленського як слабкого, абсолютно залежного і 
безпринципного політика. Стаття закінчилася ультиматумом: Росія 
відмовилася домовлятися з Києвом до «розумного» — по-іншому, 
проросійського керівництва. З середини осені 2021 року Кремль 
використовував всі наявні в нього розпорядженні інформаційні ресурси для 
поширення антинатовських звинуваченнь, в тому числі, «військовій анексії 
території України». Цей пункт регулярно висловлювала російська речниця 
МЗС Марія Захарова на щотижневих прес-брифінгах. Члени Російського 
уряду і високопоставлені політики зокрема Сергій Шойгу, Сергій Лавров, 
Олексій Пушков, Валентина Матвієнко, Олексій Косачов, В’ячеслав Ніконов 
та багато інших почали проштовхувати цей антиукраїнський наратив. 
Російські ЗМІ, пов’язані з МО започаткував серію видань і спеціальні 
телепрограми про НАТО «військова анексія України» та державні електронні 
ЗМІ кожен випуск закінчували експертним коментарем про Україну з 
посилання на заяви Путіна про «військові анексії». Ця пропагандистська 
кампанія досягла свого піку 30 листопада, коли виступаючи на Russia Calling! 
Інвестиційний Форум, президент Путін вперше згадав про підконтрольні Росії 
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території Донбасу як «наразі невизнані республіки», однозначно натякаючи, 
що Москва незабаром може визнати їх незалежність. Це по суті означало, що 
тоді Путін був готовий розпочати свій військовий штурм України. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ 
СФЕРИ В НІМЕЧЧИНІ 

 
Шелетецька Є., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Мархонос С., доцент кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства, канд. геогр. наук 
 

Німеччина оцінюється як один з найбільш безпечних туристичних 
напрямків у світі. Понад 30% німців проводять відпустку у своїй власній країні. 
У загальній складності 27,2 млрд євро витрачаються в Німеччині в рік на 
подорожі і туризм: що еквівалентно 3,2 % ВВП Німеччини. Чисельність 
іноземних туристів в Німеччині зменшилась до  3646 тис. осіб в 2022 році. Тим 
часом, готельно-ресторанний бізнес Німеччини, у першому півріччі 2022 року 
більш ніж подвоїв (109%) номінальну виручку в порівнянні з аналогічним 
періодом рік тому. Якщо ж порівнювати з першими шістьма місяцями 
передпандемійного року, то доходи виявилися на 13% нижчими. 

У готельного бізнесу Німеччини показники відновлюються і зростають 
зараз швидшими темпами, ніж у ресторанного. У червні 2022 року кількість 
ночівель у готелях, пансіонатах, гестхаузах та на кемпінгах Німеччини склала 
48,9 млн і виявилася лише на 3,4% нижчою, ніж у червні 2019 року. 

Найбільш відвідувані туристичні регіони в Німеччині - Східно-Фризькі і 
Північно-Фризькі острови, в Балтійському морі узбережжя Гольштейну і 
Мекленбург-Передня Померанія, Долина Рейну, Баварський Ліс, Шварцвальд 
і Баварські Альпи. Інші популярні регіони включають: на Півночі: 
голштинська Швейцарія, Люнебургска пустка і Гарц; на Заході: 
Тевтобургський ліс, Зауерланд, Айфель і долина Мозеля; на Сході: Саксонська 
Швейцарія, Тюрінгській ліс, Рудні гори і Долина Ельби; на півдні: Таунус, 
Шпессарт, Оденвальд і Альге. Близько 60% всіх проведених туристами діб в 
Німеччині припадають на курортні міста.  

Німеччина добре відома як місце оздоровчого туризму, причому багато з 
курортів виникли на гарячих джерелах, пропонуючи лікування або 
профілактику за допомогою мінеральної води та/або інші види санаторно-
курортного лікування. Курорти і приморські курорти часто носять відповідні 
назви, такі як мінеральні і грязьові курорти (Mineral-und-Moorbader), курорти 
здорового клімату (Heilklimatische Kurorte), водолікувальні курорти 
(Kneippkurorte), морські курорти (Seebader), кліматичні курорти (Luftkurorte), 
курорти відпочинку (Erholungsorte). Найбільші і найвідоміші курорти також 
мають казино, в першу чергу Бад Вісзее, Баден-Баден (Kurhaus), Вісбаден 
(Kurhaus), Аахен, Травемюнде і Вестерланд (Kurhaus). 
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Основними районами зимових видів спорту в Німеччині є Північні 
Вапнякові Альпи, Рудні гори, Гарц, гори Фіхтель та Баварський Ліс. 
Першокласна інфраструктура зимового спорту включає гірські лижі, сноуборд, 
бобслей і лижі.  

Німеччина добре відома як місце оздоровчого туризму, причому багато з 
курортів виникли на гарячих джерелах, пропонуючи лікування або 
профілактику за допомогою мінеральної води та/або інші види санаторно-
курортного лікування. Курорти і приморські курорти часто носять відповідні 
назви, такі як мінеральні і грязьові курорти (Mineral-und-Moorbader), курорти 
здорового клімату (Heilklimatische Kurorte), водолікувальні курорти 
(Kneippkurorte), морські курорти (Seebader), кліматичні курорти (Luftkurorte), 
курорти відпочинку (Erholungsorte). Найбільші і найвідоміші курорти також 
мають казино, в першу чергу Бад Вісзее, Баден-Баден (Kurhaus), Вісбаден 
(Kurhaus), Аахен, Травемюнде і Вестерланд (Kurhaus). 

Офіційний орган по туризму в Німеччині – Національний комітет 
Німеччини з туризму. Ліцензування у сфері туризму Німеччині відсутнє, у 
даній країни є всі умови для захисту прав споживачів туристичних послуг та 
інтересів партнерів із бізнесу. Так, згідно законодавству, організатор подорожі 
повинен гарантувати туристові відшкодування вартості туру в разі виникнення 
обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про 
визнання його банкрутом. Фінансове забезпечення здійснюється у виді 
страхового покриття, наданого страховою установою, чи у виді зобов'язання 
здійснити платіж, прийнятого на себе кредитною організацією, які 
уповноважені на провадження відповідної діяльності у відношеннях, що 
регулюються чинним німецьким законодавством. У Німеччині під договором 
про туристичне обслуговування розуміється угода, згідно з якою 
підприємством надаються комбіновані послуги з перевезення та розміщення. 
Всі суб’єкти туристичного бізнесу в Німеччині розглядаються у якості 
туроператорів, які гарантують та відповідають за певні результатів подорожі.  
 
 

ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ СУЧАСНОЇ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Шклярський М., студент 
Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Кравченко Є., професор кафедри журналістики, 

канд. філолог. наук 
 

Актуальність проблеми журналістських стандартів полягає в тому, що під 
час російської військової агресії політичні, ідеологічні та геополітичні погляди 
формуються у значної частини суспільства винятково на основі 
телекомунікацій, а боротьба на інформаційному рівні є не менш важливою, 
ніж безпосередньо воєнні чи дипломатичні дії. Адже ворог у інформаційній 
війні веде боротьбу насамперед не за території, а  за свідомість суспільства на 
цих територіях. У так званій когнітивній війні, тобто війні за сенси, сторони 
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конфлікту намагаються поширювати власне трактування образів «ворога», 
«захисника» і «Батьківщини», руйнуючи при цьому чужі. 

Мас-медіа у сучасному суспільстві відіграють не лише допоміжну роль, а 
й стають потужним чинником, здатним, як вважають дослідники, навіть 
впливати на історичні долі народів. І основне завдання, що постає перед 
кожним телевізійним журналістом, який береться за висвітлення проблемної, 
конфліктної теми, схоже на основну професійну етичну норму - не нашкодити. 
Такої ж думки дотримується і Президент Академії української преси Валерій 
Іванов щодо місії журналістів, наголосивши на стандартах роботи 
тележурналіста під час висвітлення війни: «Достовірність та неупередженість 
– це головні професійні стандарти, яких повинен притримуватися журналіст 
під час висвітлення конфлікту». 

Телебачення серед усіх інших засобів інформації є засобом масової 
комунікації, що найлегше сприймається людиною, бо, порівняно з читанням 
газет або ж прослуховуванням радіо, тут людина докладає найменше 
розумових зусиль, саме тому і образ, який створює телебачення є сильною 
рушійною силою. Телебачення залишається найбільш універсальним і 
поширеним джерелом інформації, оскільки містить аудіовізуальне сприйняття.  

Медіаобраз фактично є синтезом, в якому зосереджено відразу кілька 
підходів: етнічний, культурний, ідеологічний, політичний. Як свідчить 
дослідження   «Детектор медіа» в рамках спільного проекту з ОБСЄ в Україні, 
уявлення журналістів про їхню роль у процесі інформування суспільства про 
війну в Україні залежить від багатьох чинників. Журналісти переконані, що 
історії про військових є найбільш важливими для суспільства в час війни, 
цікавими для аудиторії та яскравими. Існує й емпатія журналістів до 
військових, бо вони підтримують тісний контакт із військовими та вболівають 
за них і відповідно українські військові найбільше представлені у ЗМІ 
порівняно з іншими соціальними групами, що потерпають. 

Питання креативних та функціональних особливостей творення медіа-
образу досі розглядалося недостатньо повно. Дотичними в певних аспектах до 
роглядуваної теми є праці таких дослідників: В.Ільіна, Ю. Лотмана, Г. 
Маклюена, Г. Почепцова, І. Чекмишева та ін. Останнім часом значну увагу 
надають безпосередньому вивченню специфіки створення медіа-персонажа й 
сучасні дослідники: О. Кирилюк, Т. Краско, Л. Павлюк, О. Подпружнікова, Є. 
Ромата, Л. Хавкіна та ін.  

Телебаченню як одному з провідних каналів масової комунікації 
присвячено чимало досліджень науковців, що вивчали його технократичні 
можливості, що особливо важливо в період експериментального та 
екстримального мовлення, створювалися телепрограми, здійснювалася і 
систематизації їх параметрів. До таких досліджень долучились Р. Борецький, 
В. Вільчек, З. Дмитровський, Р. Ільїн, В. Качкан і В. Лізанчук, О. Юровський 
та інші.  

Тележурналісти, маючи значну силу впливу, можуть завдяки 
комунікаційним технологіям створювати та формувати позитивний образ 
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захисника України. Створені телеобрази мають обов’язково узгоджуватися з 
уявленнями про «захисника» і «ворога» в традиційній картині світу 
суспільства, тобто відповідати розподілу за дихотомією «свій – чужий». Тому 
суспільство, яке перебуває в стані війни, потребує особливої згуртованості, а 
також єдності в поглядах на ситуацію. Чіткому розумінню образів ворога і 
захисника України сприяє домінування відповідних мовно-візуальних засобів 
у новинних повідомленнях владних структур та ЗМІ.  

З початком російської агресії більшість українських громадян зажадала 
відмінної з росіянами ідентичності на ментальному рівні. На думку Г. 
Ковальової, на перший план виходить підстава формування ідентичності «ми 
– не вони». Саме тому з’явився запит на національну ідентичність: українську 
мову, виробництво власного культурного і телевізійного контенту і, що 
важливо, – на формування образу власного військового героя – захисника 
України. 

Телебачення серед усіх інших засобів інформації є засобом масової 
комунікації, що найлегше сприймається людиною, бо, порівняно з читанням 
газет або ж прослуховуванням радіо, тут людина докладає найменше 
розумових зусиль, саме тому і образ, який створює телебачення є сильною 
рушійною силою. Тому саме віддзеркалення воєнної ситуації 
тележурналістами формує відповідні образи, викликаючи емоційні реакції та 
налаштовуючи на позитивне чи негативне сприйняття суспільством учасників 
конфлікту.   

Жанрова структура має для телебачення настільки важливе практичне 
значення, що численні спроби її стандартизації набули теоретичного 
забарвлення. Проте віднесення телевізійних програм до того чи іншого жанру 
має, насамперед, конкретно-практичне значення. І все-таки найпоширенішими 
і популярними, навіть певною мірою звичними, є телебачення та телеінтерв'ю. 
Це основні жанри будь-якої інформаційної програми. Саме Р. Борецький, В. 
Вільчек, З. Дмитровський, Р. Ільїн, В. Качкан, О. Кирилюк досліджували це 
питання. 

Жанри телебачення можна поділити на три види: подієве телебачення; 
постановочний; ілюстроване телебачення. Слід більш детально 
охарактеризувати кожен вид мовлення. Переважно, у телевізійній 
журналістиці використовуються такі жанри: інформаційне повідомлення 
(відео), репортаж, виступ (монолог у кадрі), інтерв’ю, спецрепортаж, 
спортивний репортаж. Інформаційне повідомлення (замітка). Телебачення 
також,  в даний момент,  не може обійтися без такого інформаційного жанру, 
як телеінтерв'ю. Телевізійне інтерв’ю – це жанр, який передбачає певну форму 
спілкування двох і більше осіб у кадрі. Останнім часом стали популярними на 
телебаченні такі його різновиди як бліц-інтерв’ю, фреш- інтерв’ю, портретне-
інтерв’ю. 

На телебаченні в жанрі хроніки – стисле повідомлення про факт – існує 
усний виступ і відеокамера. Замітки представлені короткими блоками, де 
окремі повідомлення згруповані за темами. Складають текст інформаційного 
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відеозвернення з враховуванням відмінностей між усним і письмовим 
мовленням. Текст повинен бути коротким, але давати відповіді на питання, які 
можуть виникнути у глядача.  

Перед тим, як випустити інформаційне повідомлення в ефір, необхідно 
врахувати його суспільне значення й важливість. Текст і відео повинні 
доповнювати один одного, а не повторюватися. Закадровий текст сюжету 
читає ведучий інформаційної програми.  

Візуальний бік висвітлення тележурналістами конфліктів дуже важливий, 
оскільки саме він найбільше відбивається на масовому сприйнятті подій 
глядачами. Тележурналіст фіксує за допомогою кінокамери яскраві, вражаючі 
сюжети, окремі виступи та епізоди події. Після зйомок журналіст пише 
сценарний план, який монтує на відеорепортаж – один із основних 
інформаційних жанрів, який відображає подію в режимі реального часу. 
Коментар журналіст адаптує до відео. Такий матеріал близький до 
ілюстрованої інформації чи навіть до коментаря. Журналіст використовує 
такий вид телебачення, коли немає можливості транслювати прямий репортаж. 
В ілюстрованому телепортажі головне — видовище, дія.  

Такі прийоми, як схематизація конфлікту за принципом "свій–чужий", 
формування позитивного образу захисника і негативного – ворога 
використовують журналісти в часи війни, а в теорії намагаються їх уникати. 

Як вважають дослідники, сприйняття конфліктів значно стереотипізоване 
й містить у собі емоційну реакцію з почуттям схвалення або ворожості 
стосовно однієї сторони та когнітивний аспект – прагнення до спрощення 
інформації, схематичну оцінку фактів, вибірковість сприйняття.  

 
 

ПСИХОЛОГІЧНА ТЕМАТИКА ДРУКОВАНОЇ ЖУРНАЛЬНОЇ 
ПЕРІОДИКИ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАНЬ 

 
Юрченко О., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Мельникова-Курганова О., доцент кафедри журналістики, 

канд. наук із соц. комун. 

 
На сучасному етапі психологічна тематика є надзвичайно важливою у 

різного роду дослідженнях. Зокрема, питання психології висвітлюється у ряді 
друкованих видань журнальної періодики, таких як «Психологічний журнал», 
«Габітус», «Для тебе». 

Це обумовлено тим, що, перебуваючи під впливом різних факторів та 
обставин, людина не завжди може вибрати правильний шлях. Звертання до 
психологів та інших спеціалістів можуть не давати бажаний результат. Тож 
читаючи журнали, особа у невимушеній формі отримує необхідні їй 
психологічні знання. Відповідно, важливо дослідити психологічну тематику 
представлених видань. 
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В «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень 
вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-
прикладні напрямки  різних галузей психології. Основні напрямки діяльності 
журналу є такими: публікації матеріалів вітчизняних та зарубіжних науковців 
з актуальних проблем психології, ініціювання дискусій з психологічних знань 
серед науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, 
творчих вчителів. У журналі відбувається узагальнення теоретичних та 
практичних знань у галузі психології, розкриття впливу психології на освіту, 
публікація матеріалів за всіма напрямки наукових досягнень у психології. 

«Габітус» – це періодичний науковий фаховий журнал, заснований у 2016 
році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та 
інновацій, що публікує результати теоретичних та емпіричних наукових 
досліджень у сфері соціології та психології. У статтях розглядаються 
проблеми соціальної теорії, емпіричні соціологічні дослідження, питання 
історії психології та соціології, загальної психології, педагогічної психології, 
психології індивідуальних відмінностей, психології особистості, психології 
праці, соціальної й організаційної психології, юридичної психології та 
корекційної психології.   

Психологічний журнал «Для тебе» - періодичне видання, що піднімає 
важливі і актуальні теми з питань психології. На сторінках можна прочитати 
про саморозвиток та успіх, про сім'ю та про дітей. В журналі є психологічні 
вправи та міні-тренінги для самопізнання. Крім того, провідні психологи 
України публікують інформацію про психологічні теми на основі власного 
досвіду та історій їх клієнтів. 

Можна відзначити що на сучасному етапі у журналах психологічної 
тематики велика увага приділяється психології дитини, соціально 
незахищених груп населення, етнічних та національних меншин. Показується, 
що їхня психологія значно залежна від зовнішніх факторів, тож відчуваючи 
несправедливе ставлення до себе, вони розкриваються із інших, не завжди 
позитивних сторін. 

Крім того, у психологічних журналах можна знайти дослідження щодо 
психології жертв  війни. Це не завжди опис психологічного стану 
постраждалих від агресії Російської Федерації, проте такий досвід буде 
корисним для суспільства загалом, а також для тих, хто зазнав різного роду 
втрат та болю через напад сусідньої держави. Відповідно, соціум знатиме як 
поводитися із такими людьми та буде надавати їм різноманітну психологічну, 
та не тільки,  допомогу. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 
У ФРАНЦІЇ 

 
Яковчук М., студентка 

Національний авіаційни університет, Київ 

Науковий керівник – Мархонос С., доцент кафедри міжнародного туризму 

та країнознавства, канд. геогр. наук 

 
В Франції питання регулювання туризму належать до компетенції 

Міністерства транспорту та суспільних робіт, у структурі якого функціонують 
державний секретаріат з питань туризму та управління туризму. Ці органи 
відповідають за управління та регулювання галузі, інвестування й міжнародні 
відносини у сфері туризму. Крім того, існує ще ціла низка органів, що беруть 
участь в управлінні туризмом "із правом дорадчого голосу": Рада з туризму 
при Міністерстві транспорту та суспільних робіт, французьке агентство 
туристичного інжинірингу, національна наглядова рада з туризму 
(маркетингові дослідження й статистика в туризмі), Національне агентство з 
питань відпускних подорожей (соціальний туризм), Національний комітет з 
процвітання Франції (питання екології й озеленення міст). 

На регіональному рівні діють представники центральної виконавчої 
влади, що вирішують питання розвитку туристичної сфери та підпорядковані 
безпосередньо префектам. Діяльність цих представників спрямована на 
координацію регіональних ініціатив, оскільки повноваження місцевої влади в 
галузі туризму досить обмежені. 

До основних засобів державного регулювання сферою туризму у Франції 
відносяться ліцензування туристичної діяльності, стандартизація та 
сертифікація туристичних послуг. 

Відповідно законодавству Франції ліцензуванню підлягає діяльність 
юридичних і фізичних осіб-підприємців, які: організують і реалізують групові 
й індивідуальні тури; продають послуги, які мають бути надані під час 
туристичної подорожі - послуги засобів розміщення, транспорту, харчування 
тощо; реалізують послуги, пов'язані з прийомом туристів, зокрема, з 
організацією відвідування музеїв чи історичних пам'ятників; надають послуги 
із проведення ярмарків, виставок, конференцій та інших подібних заходів, 
пов'язаних з діяльністю у сфері туризму. 

Згідно з французьким законодавством, суб'єктами ліцензування у сфері 
туризму не можуть бути: 

 держава, органи місцевого самоврядування, адміністративні, технічні 
та наукові державні установи; 

 юридичні та фізичні особи (далі - особи), що реалізують послуги, 
первинними виробниками яких вони є; 

 особи, які займаються продажем квитків на окремі види транспорту від 
імені одного або декількох перевізників; особи, що проваджують комерційну 
діяльність у сфері нерухомості, для яких організація послуг з розміщення є 
другорядною діяльністю; 
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 особи, які здійснюють продаж послуг за ціною, яку вони за них 
заплатили (тобто які не мають економічної вигоди від проведеної операції). 

Процедура одержання ліцензії в сфері туризму полягає у наступному: 
 подача заяви та пакета документів (про державну реєстрацію в 

комерційному реєстрі підприємств, про фінансове забезпечення, страхове 
покриття, професійну кваліфікацію, про володіння службовим приміщенням 
або про оренду офісу тощо) до реєстраційної комісії Агентства «Atout France»; 

 внесення зареєстрованої особи до реєстру туристичних фірм протягом 
одного місяця з моменту одержання всіх необхідних документів і за умови 
позитивного рішення Агентства «Atout France»; 

 оплата вартості реєстрації ліцензіата в сумі €150. 
Всі ліцензіати зобов'язані мати фінансове забезпечення, договір про що 

укладається з фінансовою, кредитною або страховою установою, яке 
перебуває на території Європейського Союзу. Фінансова гарантія 
поширюється також на діяльність, яка здійснюється філіями туристичної 
фірми. Постановою Міністерства економіки, промисловості та зайнятості 
визначається мінімальний розмір фінансового забезпечення залежно від роду 
туристичної діяльності. Крім того, розмір фінгарантії припускає облік 
щорічного обсягу реалізації послуг туроператором. У випадку значної зміни 
об'ємів реалізації туристичних послуг протягом року (наприклад, у зв'язку з 
відкриттям філій, розширенням спектра туристичних послуг тощо), ліцензіат 
зобов'язаний проінформувати про це свого гаранта для перегляду суми 
фінгарантії. 

Сертифікація послуг розміщення у Франції носить добровільний характер, 
але проводиться на підставі норм, установлених державною структурою - 
Агентством по розвитку туризму «Atout France». Сертифікат відповідності діє 
протягом 5 років (раніше він був безстроковим). 

Згідно з новою класифікацією засобів розміщення визначені основні 
критерії, за якими проходить процедура класифікації готелів. У ході 
сертифікації готель перевіряється по 240 пунктах. Присвоєнням категорії 
готелям, а також перевіркою їх відповідності зазначеним вимогам займається 
спеціальна експертна комісія, уповноважена Французьким комітетом з 
акредитації (COFRAC). Оплачувати роботу експертної комісії повинен 
власник засобу розміщення. 

У готелях 1-3* перевірка проходить відкрито, а для категорії 4-5* деякі 
процедури сертифікації повинні проводитися таємно. Тепер на проходження 
процедури класифікації готелю знадобиться всього 2 місяці, замість 6 - 12, як 
це було раніше. Після завершення процедури сертифікації Префектура передає 
своє рішення про присудження певної кількості зірок готелю до «Atout France», 
який формує до опублікування повний список готелів усіх категорій. 

Франція лишається привабливим українським партнером з огляду на її 
стрижневу роль у євроінтеграційному процесі. У віддаленій перспективі 
Франція спроможна стати важливим для України партнером у Європі, 
передусім у туристичному та політичному плані. 
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Яцюк В., студентка 
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Науковий керівник – Мархонос С., доцент кафедри міжнародного туризму 

та країнознавства, канд. геогр. наук 

 
Азербайджан – держава із багатою історичною, культурною та 

природною спадщиною, що приваблює туристів з усіх кінців світу своєю 
стародавньою архітектурою, самобутньою культурою, лікувальними 
мінеральними джерелами та унікальною національною кухнею. 

Останніми роками в Азербайджані активно розвивається туризм - 
пізнавальний, оздоровчий, діловий, спортивний, пляжний, гастрономічний, і 
навіть сільський. Нові готелі Азербайджану, особливо в основних 
туристичних зонах, стали підіймати колись забуту й відсталу сферу до рівня 
найважливішої економічної галузі країни, залучаючи заможних туристів 
знаменитими брендами та висококласним сервісом, а сучасні розважальні 
центри, парки атракціонів і спортивні комплекси прагнуть      будь-якою ціною 
відвернути увагу гостей від радянського минулого й представити їх погляду 
абсолютно новий Азербайджан. 

Влада Азербайджану приділяє особливу увагу розвитку туристичної 
інфраструктури.У Азербайджані сьогодні функціонують 230 туристичних 
компаній, 560 готелів і об’єктів готельного типу. За 5 років кількість готелів 
та об’єктів готельного типу збільшилась у 1,5 рази. Це свідчить про те, що 
сфера туризму стрімко набирає обертів. Перетворення туризму в важливу 
частину економіки країни забезпечує розвиток інфраструктури регіонів із 
їхньою дивовижною природою, різноманітною і дуже смачною кухнею, 
відкритими і емоційними людьми. Туризм в Азербайджані – одна з галузей, 
що стрімко розвивається. Останнім часом він став дуже важливим елементом 
формування іміджу країни за кордоном. 

Координацію туристичної діяльності в Азербайджанській Республіці 
здійснює Державний орган управління туризмом. 

Регулювання діяльності в галузі туризму, виконання державної програми 
з розвитку туризму здійснює центральний державний орган управління 
туризмом – Міністерство туризму Азербайджанської Республіки. Положення 
цього органу затверджується Кабінетом Міністрів Азербайджанської 
Республіки. 

Веденню центрального державного органу управління туризмом 
підлягають: 

 визначення основи державної політики у сфері туризму та основні 
напрямки цієї галузі; 

 участь у розробці державної програми розвитку туризму; 
 приведення сфери туризму до ладу та розробка її нормативної бази; 
 координація міжгалузевої та міжрегіональної діяльності у туризмі; 
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 створення інформаційної мережі з метою представлення 
Азербайджанської Республіки за кордоном як сприятливий регіон туризму; 

 організація представництва Азербайджанської Республіки у 
міжнародних організаціях, участь у міжнародних програмах розвитку 
туризму, укладання договорів щодо співробітництву в галузі туризму та 
забезпечення механізму їх здійснення. 

Державне агентство з туризму Азербайджану – державний орган, 
створений відповідно до указу президента Азербайджану про вдосконалення 
державного управління в галузі культури та туризму. 

До складу Агентства входять: 1. Відділ політики та стратегії в галузі 
туризму; 2. Відділ культурної спадщини та регіонального туризму; 3. Відділ з 
міжнародних зв'язків. 

Організації, підзвітні Агентству: 
 Бюро азербайджанського туризму 
 Центр управління заповідниками Азербайджану 
 Центр туристичної інформації 
Пріоритетними напрямами державного регулювання туристської 

діяльності є підтримка і розвиток внутрішнього, в'їзного, соціального і 
самодіяльного туризму. 

Державне регулювання туристської діяльності здійснюється шляхом: 
створення нормативних правових актів, направлених на вдосконалення 
відносин в сфері туристської індустрії; сприяння в просуванні туристського 
продукту на внутрішньому і світовому туристських ринках; захисту прав і 
інтересів туристів, забезпечення їх безпеки; ліцензування, стандартизації в 
туристській індустрії, сертифікації туристського продукту; встановлення 
правил в'їзду в Азербайджанську Республіку, виїзду з Азербайджанської 
Республіки і перебування на території Азербайджанської Республіки з 
урахуванням інтересів розвитку туризму; прямих бюджетних асигнувань на 
розробку і реалізацію державних цільових программ розвитку туризму; 
створення сприятливих умов для інвестицій в туристську індустрію; 
податкового і митного регулювання; надання пільгових кредитів, 
встановлення податкових і митних пільг туроператорам і турагентам, що 
займається туристською діяльністю на території Азербайджанської 
Республіки і що залучає іноземних громадян для заняття туризмом натериторії 
Азербайджанської Республіки; сприяння кадровому забезпеченню туристської 
діяльності; розвитку наукових досліджень в сфері туристської індустрії; 
сприяння участі азербайджанських туристів, туроператоров, турагентів і їх 
об'єднань в міжнародних туристських програмах; забезпечення 
картографічною продукцією; інакшими способами, вживаними в порядку, 
встановленому законодавством Азербайджанської Республіки. 

Перспективним напрямом економічного співробітництва Азербайджану і 
України є туризм. Азербайджан входить в список передових країн за кількістю 
туристів в Україну. Статистика обміну туристами двох країн підтверджує 
стабільно високий інтерес до всього спектру туристичного бізнесу – від 
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культурно-історичного туризму до оздоровчого, медичного і ділового 
сегментів. До пандемії і війни Україну щорічно відвідувало близько 100 тисяч 
азербайджанських туристів, також щороку приблизно 60 тисяч українських 
туристів їздили в Азербайджан. За попередніми оцінками, потенціал 
туристичних потоків між двома країнами може бути подвоєний. Цьому 
об'єктивно сприяють активний розвиток туристичної та готельної 
інфраструктури в обох країнах, розширення транспортних маршрутів, а також 
півмільйонна діаспора азербайджанців в Україні. Сторони проводять 
необхідну роботу для розширення співпраці.  

Посольством України на постійній основі організовуються презентації, 
виставки туристичного, санаторно-курортного потенціалу на території наших 
країн. У цьому контексті підписаний Меморандум про співпрацю між містом 
Трускавець та Асоціацією туризму Азербайджану. Щорічно провідні готелі, 
санаторії та туроператори західних регіонів України беруть участь в 
Міжнародних туристичних виставках в Баку. Туризм сприяє активізації 
співпраці між туристичними компаніями та асоціаціями обох країн.  
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Для нотаток  
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Наукове видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Круглий стіл 

«Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука» 
З нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку 

 
 
 
 
 
 

10 листопада 2022 року 
Матеріали круглого столу 
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Підписано до друку  
Електронне видання. 
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