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ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ  
ТУРИСТИЧНОГО КРАЇНОЗНАВСТВА 

 
 
 

УДК 910.112                           О. О. Любіцева – доктор географічних 
наук, професор, завідувач кафедри 
країнознавства та туризму Київського 
національного університету  
імені Тараса Шевченка 
 

Туристичне країнознавство: підходи до розробки  
схеми викладу матеріалу 

 
 Роботу виконано на кафедрі 

країнознавства та туризму  
КНУ ім. Т. Шевченка 

 
Розглядаються підходи до організації туристично-країнознавчої інформації та стан 

туристичного країнознавства в Україні. Аналізується методична база туристично-
країнознавчих досліджень. Пропонується схема викладу туристично-країнознавчої 
інформації. 

Ключові слова: країнознавство, туристичне країнознавство, методи туризмознавчих 
досліджень. 

 
Lyubitseva O. О. The Study of Tourism Opportunities in Countries: Scheme 

Presentation. In the paper the approaches to the presentation of tourist information and state the 
study of tourism opportunities in Ukraine. Analyzes the methods of studying tourism opportunities 
in the countries. The proposed scheme presentation of tourist information about the country. 

Key words: Regional Studies, the study of tourism opportunities in countries, methods of 
studying tourism opportunities in the countries. 

 
Актуальність розробки узагальнюючої туристично-країнознавчої схеми викладу 

матеріалу обумовлена розвитком туристичного країнознавства, його метою та 
специфічними завданнями [1; 5]. Туристичне країнознавство як складова частина 
країнознавства «викликано до життя» потребами розвитку туристичної освіти в 
країні й власне динамічним розвитком туризму. В одному з перших у країні видань із 
цієї проблематики «Туристичне країнознавство: країни – лідери туризму» (2008 р.) 
розглядається ґенеза країнознавства, зазначено його географічне походження та 
поліфункціональність у сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві. 
Країнознавство як науковий напрям постійно диверсифікується, у своїй структурі 
відображаючи запити сучасного суспільства. Наслідком такої диверсифікації є 
виокремлення в системі країнознавчих наук туристичного країнознавства. 
Розглядаючи предметну сутність туристичного країнознавства ми зазначали, що 
вона полягає в «організації синтетичної країнознавчої інформації відповідно до 
потреб розвитку рекреаційно-туристичної діяльності» [4, с. 8], наголошуючи, що 
провідними функціями туристичного країнознавства були й залишаються науково-
освітня та просвітницько-інформаційна, що обумовлює  його дуалістичний характер: 

                                           
© Любіцева О. О., 2014 

 
 



 

 

8 

з одного боку, це освітня дисципліна, призначена для надання інформації про 
рекреаційно-туристичні можливості країн і регіонів майбутнім фахівцям туристичної 
сфери, а, з іншого, це ще й просвітницько-довідковий напрям, який організує 
інформацію про туристичні можливості певних країн і регіонів для потенційних 
туристів. Тому пропонувалося в якості організуючої концепції спиратися на 
гуманістичне країнознавство з його культурно-образним підходом,  спрямованим на 
формування «образу місця», його чуттєве сприйняття. 

З часу виходу зазначеного вище навчального посібника пройшло достатньо 
часу, з‟явилась інша навчальна та монографічна  література, в якій розвивається 
змістовна сутність, мета, завдання та методичні прийоми туристичного 
країнознавства, пропонуються схеми викладу туристичної країнознавчої інформації 
[1; 6; 7; 8], що свідчить про розвиток туристичного країнознавства, його становлення 
як наукової та освітньої дисципліни. 

Намітилися щонайменше два підходи у визначенні сутності туристичного 
країнознавства: 1) туристичне країнознавство є складником географічного 
країнознавства «спрямованого на дослідження геопросторових одиниць, виділених 
на основі природних, політичних чи соціально-економічних критеріїв, які базуються 
на високій ступені внутрішньої єдності та функціональної взаємозалежності між їх 
головними компонентами» [8, с. 15]. При цьому В. Кръстєв зазначає, що традиційно 
в ролі об‟єкта туристичного країнознавства розглядається країна або район, однак 
це може бути не тільки «державне чи культурно-політичне формування, а й 
природні області, що мають загальні риси морфоскульптури, клімату, природного 
ландшафту» [8, с. 15]. Ця думка повертає нас до витоків країнознавства, 
географічна сутність якого була згодом спрощена [4]; 2) туристичне країнознавство 
є міждисциплінарним напрямом, який формується «на стику географічного, 
економічного, історичного та етнографічного країнознавства, а також 
туризмознавства і рекреалогії … шляхом міждисциплінарного синтезу їх теоретико-
методологічних і прикладних напрацювань» [1, с. 99; 6, с. 159]. Однак, незалежно 
від підходів до сутності туристичного країнознавства, більшість авторів єдині у 
визначенні його мети й основних завдань, які вбачаються «у розробці й опануванні 
теоретичних основ і практики формування туристичних образів та іміджів країн 
світу» [1, с. 107; 8, с. 16].  

Зрілість науки визначається її методологічною базою, використанням певної 
сукупності базових методів дослідження. У туристичному країнознавстві пануючими 
поки що є методи географічних досліджень: порівняльно-географічний, 
географічного аналізу, класифікації та типології. Сутність порівняльно-географічного 
методу в розглядуваному контексті полягає у визначенні еквівалентних і тотожних 
об‟єктів дослідження (за сутнісними ознаками), що дає змогу об‟єднувати країни у 
регіони, та виявленні й поясненні їх відмінностей (за вторинними ознаками), що є 
основою внутрішнього туристичного районування. Продуктивним є використання 
аналогового підходу, тобто визначення країн/регіонів-аналогів як бази для 
порівняльного аналізу. Ще У. Ізард [2] пропонував під час використання аналогового 
методу обирати країни/регіони, які вже пройшли етапи розвитку, які переживає 
аналітична країна, й мали при цьому подібні передумови, процеси й явища, які 
визначають розвиток досліджуваної території. Тобто, в туристичному країнознавстві 
при використанні територій-аналогів, крім вибору «староосвоєної» території, яка 
добре зарекомендувала себе на ринку туристичних послуг, обов‟язково має бути 
проведений аналіз передумов і процесів розвитку туризму та формування 
туристичних дестинацій, системи управління туристичною сферою в просторово-
часовому аспекті. Саме просторово-часовий аналіз є перевагою застосування 
географічних методів дослідження. Просторово-часовий підхід має переваги також 
при проведенні класифікації та типологізації. Класифікація більше ґрунтується на 
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кількісному аналізі й часто є поділом множини на складові залежно від подібності 
або відмінності чи, навпаки, поєднання подібних за характером процесів, що 
протікають, зв‟язків та відношень. Типологія є більшою мірою узагальненням за 
різноякісними (кількісними, якісними) параметрами, ознаками, серед яких 
обираються найсуттєвіші (наприклад, визначення типу національного туристичного 
ринку за ознаками характеру суспільних відносин і типом економіки як 
передумовами розвитку туризму, які визначають рівень життя населення і рівень 
суспільних свобод і соціальних гарантій, наслідком яких є туристична мобільність 
населення, виражена в обсягах міжнародних туристичних потоків, їх спрямованості 
та інших характеристиках туристичного процесу, притаманних тій чи іншій країні) [3].  

Відповідно до визначених завдань та обраних методів дослідження, 
пропонуються дещо відмінні, але водночас досить подібні схеми туристично-
країнознавчого дослідження. Перші схеми базувалися на розробленій ще                    
М. М. Баранським і вже «класичній» географічній характеристиці: географічне 
положення – аналіз природних особливостей – населення і розселення – 
господарської діяльності (по-галузево й по-районно) – внутрішні відміни, закріплені 
районуванням. Але останнім часом набула популярності схема, запропонована             
Б. Яценко, В. Кіптенко [6, с. 160], яка базується на принципі п‟яти «А» при 
формуванні туристичного образу країни в процесі розкриття її туристичного 
потенціалу: доступність (access), інфраструктура (amenities), атракції (attractions), 
асортимент (assortment), адресність (address). 

Туризм є явищем локальним, «прив‟язаним» до певних ресурсів (традиційних 
природних та історико-культурних пам‟яток, явищ чи подій, або новітніх, 
сформованих під впливом змін туристичного попиту або його прогнозування), та 
специфічні ознаки території з її ресурсами, умовами, у тому числі умовами 
формування та функціонування індустрії туризму, що обумовлюють формування 
специфічного, притаманного тільки цій місцевості туристичного продукту, 
виступають на перший план. Тому основними питаннями, на які має давати 
відповідь туристично-країнознавча характеристика мають бути: Що? (можна 
побачити, відчути). Де? (це знаходиться й як туди потрапити). Як? (можна там 
відпочити, який рівень комфорту, безпеки й різноманіття послуг отримати та чи 
задовольнять вони очікування/результат порівняно з витратами часу, грошей і 
зусиль). У туристичному країнознавстві, яке ставить за мету розкрити туристичний 
імідж країни й сформувати туристичний образ дестинації, на першому місці при 
характеристиці мають бути ресурси та потенційні можливості території для розвитку 
туризму, стан туристичної інфраструктури й умови розвитку індустрії туризму, 
внутрішнє різноманіття певної країни. Саме виходячи з наведених міркувань, 
пропонується така схема викладу матеріалу: 

Офіційна назва країни  
(українською та мовою оригіналу) 

         Площа                                                           Населення 
         Політичний устрій                                       Столиця 
 
І. Умови розвитку туризму: 
1.1. Загальна характеристика умов розвитку туризму: географічне положення; 

геоекономічна ситуація, галузі спеціалізації господарства; розвиток інфраструктури; 
політична система й геополітична ситуація; прояв глобальних проблем людства: 
екологічні, демографічні, соціально-культурні тощо.  

1.2. Населення та розселення: демографічні, соціальні характеристики 
населення; характер розселення, процеси урбанізації та агломерування. 

ІІ. Ресурси розвитку туризму:  
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2.1. Природно-рекреаційні ресурси (кліматичні, водні, орографічні, ландшафтні; 
заповідний фонд)  

2.2. Історико-культурні ресурси (етапи історичного розвитку країни, пов‟язані з 
ними культурні процеси і пам‟ятки, які свідчать про ці етапи і явища)  

2.3. Етнографічні та релігійні ресурси (традиційна культура населення, 
етнокультурне районування країни; георелігійна ситуація, центри паломництва). 

ІІІ. Розвиток туризму  
3.1. Туристсько-географічне положення країни: як найзручніше дістатися до 

даної країни, оцінка її транспортної інфраструктури, міжнародних аеропортів та 
інших транспортних вузлів, особливі умови користування місцевим транспортом для 
туристів.  

3.2. Місце країни на світовому/макрорегіональному туристичному ринку: 
загальні тенденції розвитку туризму (макроекономічні показники туризму), оцінка 
туристичних потоків за параметрами (величина, сезонність, розподіл за видами, 
регіонами), туристичний продукт, який забезпечує позиціонування на видових та 
регіональних ринках.  

3.3. Розвиток індустрії туризму: готельна база, організація харчування, 
дозвілля, екскурсійного обслуговування. Туристична політика та система управління 
туризмом. 

3.4. Опорний туристичний каркас країни: провідні дестинації (з розподілом за 
спеціалізацією). Туристичне районування та характеристика районів.  Туристичний 
імідж країни.  

3.5. Туристичні зв′язки з Україною. Характер пропонованого в Україні 
турпродукту по даній країні (види, регіони).  

ІV. Довідкова інформація або Цікаво знати: для українського туриста – як 
дістатися найбільш зручно, що взяти з собою, на що звернути увагу, національна 
валюта та її обмін, сувеніри, чайові, таксі, адреси посольств та консульств тощо. 

Висновки. Пропонована схема туристично-країнознавчого дослідження 
максимально наближена до вже «класичного» викладу географічної інформації, але 
має адресне спрямування на фахівця у сфері туризму, тому організація такої 
інформації включає оцінку умов, ресурсів та стану туристичного ринку країни. 
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На сучасному етапі розвитку питання безпеки туризму набуло глобального значення, 

оскільки туристичний бізнес набирає планетарного масштабу. Проте сьогоднішня 
соціально-економічна ситуація в світі має багато негараздів, які мають враховуватись у 
туристичному бізнесі з метою забезпечення безпеки туристичної подорожі.  

Ключові слова: туризм, безпека, небезпека, ризики у туризмі. 
 
Fokin S. P.  Bezpeka in Tourism as a Factor of Sustainable Tourism Development. At 

the present stage of development of tourism has become a security issue of global importance, 
as the tourism industry is gaining global scale. However, the current socio-economic situation in 
the world has many problems to be considered in the tourism business for the safety of the tourist 
travel. 

Кey words: tourism, security, risk, risks in tourism. 

 
Актуальність дослідження. Сфера туризму є вагомим складником соціальної 

стратегії держави, спрямованої на формування освітнього та культурного рівня 
життя населення, а також забезпечення відновлення життєвих сил людини та 
раціонального використання вільного часу. 

Туризм нині є одним із найбільш динамічно розвиваючих напрямів у 
міжнародній торгівлі послугами. Майже всі країни входять у міжнародний 
туристичний ринок, але розподіл туристичних потоків проходить нерівномірно в 
зв`язку з різним рівнем соціально-економічного розвитку країн і, як наслідок цього, 
різним рівнем безпеки туризму. Розвитку туризму сприяють різні фактори. До них 
можна віднести конкуренцію, інформаційні технології, авіаперевезення, 
туроператорські послуги, політичні і соціальні обставини в країні, а також загалом 
підвищення рівня безпеки, які відносяться до їхньої діяльності самодіяльно, без 
державної підтримки. На сьогодні заходи з підвищення безпеки в туризмі в нашій 
країні мають йти в двох напрямах: по-перше, забезпечення комплексних питань 
безпеки, а по-друге, забезпечення безпосередньо безпеки туристів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням безпеки туризму 
присвячено чимало публікацій [1; 2; 3 тощо]. Умовно їх можна поділити на три групи 
за аспектами дослідження та колом охоплюваних питань: сутність безпеки туризму та 
чинників впливу; механізми, що забезпечують належний рівень безпеки; нормативні й 
законодавчі акти різних країн та міжнародних організацій. Для прикладу можна 
навести те, що нині глобальною проблемою у світі є тероризм. Для мандрівників 
найризикованішим є перебування у небезпечному для життя та здоров‟я місці у 
невизначений час. Адже жодна країна не захищена від тероризму та пов‟язаних із 
ним катастроф, що може спричинити також значні втрати доходів від туризму. 

Постановка задачі. До соціально-економічних чинників, що впливають на 
розвиток туризму, належать підвищення рівня освіти, культури, естетичних потреб 
населення. Для ефективного функціонування та динамічного розвитку сфери 
туризму необхідна досконала система її безпеки. Особливої актуальності це 
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питання набуває в умовах глобалізації, яка всебічно впливає на міжнародну та 
національну безпеку. Туризм, як жодна інша галузь, підвладний впливу неринкових 
чинників – війн, природних катаклізмів, епідемій тощо. Глобалізація ризиків 
негативно впливає на кон‟юнктуру ринку туристичних послуг. Водночас глобалізація 
може мати не лише політико-правовий, а й соціально-економічний та культурно-
інформаційний виміри. 

Вирішення поставленої задачі. Експерти Всесвітньої туристської організації 
пропонують такі шляхи розв‟язання проблеми: розробка та впровадження в життя 
норм безпеки подорожей та місць перебування туристів; інформування й 
просвітницька робота громадськості; створення інституційних рамок для розв‟язання 
проблем, пов‟язаних із безпекою туристів, зокрема в екстремальних ситуаціях; 
міжнародне співробітництво на різних рівнях. 

Безпека туристів та висока якість їх обслуговування неможливі без урахування 
громадських й інших національних інтересів, а також особливостей навколишнього 
середовища. Місцеві органи влади й управління визначають перелік правил та 
постанов, котрі повинні виконувати адміністративні органи, що працюють у сфері 
охорони здоров‟я, правопорядку, транспорту, охорони довкілля тощо. Важлива роль 
тут належить і туристичним фірмам, які повинні виконувати вимоги правил безпеки, 
організуючі подорожі. 

Над питаннями безпеки туризму працюють відповідні міжнародні організації: 
Міжнародна організація праці, Всесвітня організація охорони здоров‟я, Організація 
Об‟єднаних Націй, Міжнародна організація цивільної авіації, Міжнародна морська 
організація та ін. Всесвітня організація охорони здоров‟я видає «Вимоги щодо 
щеплення при поїздці за кордон», «Епідеміологічний щорічник», вона розробила 
також «Міжнародні медико-санітарні правила», які діють із 1951 р. 

За чинним законодавством України суб‟єкти туристичної діяльності з метою 
забезпечення безпеки туристів зобов‟язані: інформувати туристів про можливі 
небезпеки під час подорожі, про виконання загальнообов‟язкових вимог та 
запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо); створювати 
безпечні умови в місцях надання туристичних послуг, забезпечувати належне 
облаштування трас походів, прогулянок, екскурсій тощо; виконувати спеціальні 
вимоги з безпеки під час надання туристичних послуг із підвищеним ризиком тощо. 
Особи, які організовують експлуатацію туристичних ресурсів, зобов‟язані 
забезпечувати виконання вимог з охорони довкілля та культурної спадщини, а також 
вживати заходів із мінімізації або припинення шкідливого впливу на довкілля й 
соціально-культурне середовище та компенсувати завдані при цьому збитки. 
Держава забезпечує захист законних прав та інтересів іноземних туристів 
відповідно до законодавства та міжнародних договорів України й гарантує захист 
законних прав та інтересів громадян України, які подорожують за кордон [3]. 

В Україні відпрацьовано механізм страхування туристів: медичне – від 
нещасного випадку, а також страхування цивільної відповідальності та 
транспортних засобів [4]. Водночас не врегульовано питання фінансування заходів 
під час евакуації туристів із районів стихійного лиха, військових сутичок, 
терористичних актів. Такі заходи фінансують зазвичай із державного бюджету та за 
рахунок благодійної допомоги міжнародних організацій і приватних осіб. 

Світове співтовариство дедалі більше уваги приділяє забезпеченню достатніх 
фінансових ресурсів для проведення превентивних заходів із запобігання ризиків у 
сфері туризму, а також для фінансування урегулювання збитків. У розвинутих 
країнах створюють відповідні страхові антитерористичні пули, фінансові резерви на 
випадок катастроф, діють також системи попередження надзвичайних ситуацій. 

Українські страхові компанії перебувають на стадії осмислення нинішніх 
світових та національних тенденцій щодо ризиків у туризмі, які формуються за 
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підвищеної політичної та соціальної напруженості в окремих регіонах, а також у 
період активізації природних катаклізмів та техногенних процесів. У такій ситуації 
доречна ініціатива саморегулювальних органів, наприклад, Ліги страхових 
організацій України, відповідних міністерств та відомств, які могли б розробити 
нормативні та законодавчі акти, а надалі забезпечити контроль за їх виконанням. 

Висновки. Отже, у сфері туризму діє значна кількість нормативно-правових 
актів. За останні роки були внесені зміни, які раніше діяли в законодавстві цієї 
сфери. Але, враховуючи складнощі, які було розглянуто, їх постійну динаміку, варто 
зробити висновки про необхідність подальшого вдосконалення правового 
регулювання у сфері туризму та його безпеки. 
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Актуальність теми дослідження. Франція, яку в 2013 р. відвідали понад            
84,7 млн іноземних туристів, залишається найпопулярнішим туристичним напрямом 
у світі [5]. Природна й культурна різноманітність Франції визначають значні 
відмінності у спеціалізації та рівні розвитку туризму окремих регіонів країни. Тому 
вивчення регіональних особливостей розвитку туризму Франції є досить 
актуальним.  

Метою дослідження є аналіз регіональних відмінностей у розвитку туризму 
Франції. Для досягнення мети вирішувалися такі завдання: визначити регіональні 
особливості розвитку туризму у Франції; охарактеризувати основні туристичні 
райони Франції; визначити спеціалізацію туристичних районів та  центрів. 

Виклад основного матеріалу. Порайонні відмінності в рівні розвитку туризму, 
як і в туристичній спеціалізації, у Франції досить значні. Майже половина всіх 
іноземних туристів  відпочивають на знаменитій Французькій Рив‟єрі. Близько           
16 млн осіб головним об‟єктом туризму обирають Париж. Приблизно по 6 млн 
туристів відвідують Альпи, Лангедок-Русельйон й Аквітанію [6].  

Отже, у Франції існують великі контрасти між столичним та іншими районами з 
високим ступенем залучення в туристичний обмін і диверсифікованою індустрією 
туризму, з одного боку, й районами з відсталою структурою туристичного сектору – з 
іншого. Різкі територіальні диспропорції змусили правлячі кола Франції приділяти 
більше уваги питанням регіональної політики в галузі туризму з метою більш 
збалансованого розміщення підприємств туристичної індустрії й забезпечення 
зайнятості населення [3]. 

У французькій науковій літературі Франція поділена на 22 туристичних райони, 
які співпадають з економіко-планувальними районами країни і входять в єдину 
систему територіальних статистичних одиниць ЄС. Використовується також поділ 
країни на сім головних туристичних районів [4; 7]. 

Столичний (Паризький) район – найбільший за площею і найважливіший у 
туристичному відношенні. Він включає п‟ять регіонів: Іль-де-Франс, Шампань-
Ардени, Бургундію, Центр і Землі на Луарі. Все життя цього району тісно пов‟язане з 
Парижем – столицею і головним туристичним центром країни. Найважливішими 
культурно-історичними пам‟ятками Парижа є: музей Лувр із найкращими у світі 
колекціями полотен Ренуара, Моне, Дега, Ван Гога; Національний музей сучасного 
мистецтва, в експозиції якого є роботи Матісса, Пікассо, Шагала; історичний центр 
міста – о-в Сіте з собором Паризької Богоматері (Нотр-Дам, 1163–1257); Базиліка 
Секре-Кер; Будинок Інвалідів із собором ХVІІ ст..; Марсове поле, Пантеон; Сорбона, 
Бастилія, Палац Шайо, Тріумфальна арка, Монмартр, Національний центр мистецтв 
і культури ім. Ж. Помпіду; Ейфелева вежа – 300-метровий символ Парижа [1].  

Париж має комплексну туристичну спеціалізацію. Як політична й економічна 
столиця Франції, де перебувають уряд і парламент, розміщуються ЮНЕСКО й 
понад 100 інших міжнародних організацій, штаб-квартири найбільших світових 
компаній, він приймає велику кількість ділових туристів. Будучи посередником у 
внутрішній і зовнішній торгівлі французьких районів, він проводить численні 
виставки й ярмарки. Тут розміщуються провідні науково-дослідні та конструкторські 
установи, а також вузи, в яких навчаються студенти з різних країн світу. Париж є 
центром світової моди й торгівлі предметами розкоші. Багато туристів приїжджають 
сюди тільки для того, щоб відвідати знамениті бутіки та придбати речі всесвітньо 
відомих модельєрів. Все це зумовило особливу роль Парижа в розвитку туризму у 
Франції – не тільки культурно-пізнавального, а й ділового, освітнього, 
розважального та релігійного. 

На сході Іль-де-Франс межує з регіоном Шампань-Арденни. У ХІХ ст. він був 
відомий завдяки старовинній традиції коронації королів Франції в кафедральному 
соборі м. Реймса. Сьогодні ж він славиться, насмперед, виробництвом 
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французького шампанського. Регіон пропонує різні туристичні маршрути: з 
активними формами переміщення, по фортифікаційних укріпленнях і, звичайно, по 
місцях виробництва шампанського. Регіон Бургундія позиціонує себе на 
туристичному ринку як «справжню» Францію. Він пропонує культурно-пізнавальні 
тури по історичних місцях, маршрути для цінителів вина, подієвий туризм (ярмарки, 
свята, карнавали, концерти, театралізовані дійства на історичні теми), водні 
прогулянки по 1200 км судноплавних шляхів. Спеціалізацію двох регіонів масового 
туризму Франції – Центр і Землі на Луарі – визначають перлини палацової та 
замкової архітектури Франції. Пам‟ятниками різьбленого каменя в стилі Ренесанс й 
одночасно садово-паркового мистецтва стали замки Шамбор, Блуа, Амбуаз, 
Шеверні, Шенонсо та ін.  

Північний район включає два регіони – Нор-Па-де-Кале й Пікардію. Він мало 
відомий на туристичному ринку й виконує, переважно, транзитну функцію. На 
туристичному ринку Нор-Па-де-Кале позиціює себе як “найвеселіше місце 
відпочинку” у Франції, де відтворюється традиційна святкова атмосфера далекого і 
найближчого минулого (ярмарки, карнавали, виступи духовних оркестрів, 
театралізовані вистави тощо). У рекламних кампаніях Пікардії акцент робиться на 
багатому культурно-історичному минулому цієї провінції, яка є «колискою» 
французької держави й нового стилю в архітектурі – готики. У головному місті 
Пікардії – Ам‟єні знаходиться найбільший у Франції готичний собор ХІІІ-ХV ст. 

Західний район охоплює два регіони – Нормандію та Бретань. Специфіка 
природних умов – м‟який морський клімат, наявність обширної акваторії, смуга 
пляжів – сприяла розвитку купально-пляжного туризму з широким вибором активних 
видів відпочинку. Є можливості для занять плаванням, віндсерфінгом, рибалкою, 
яхтингом, гольфом, а також для піших, кінних і велосипедних прогулянок. Найбільш 
відомі приморські курорти Нормандії (Трувіль-сюр-Мер, Довіль) розміщені на ділянці 
узбережжя між портами Шербур, Гавр, Дьєп. На північнобретонському узбережжі 
кращі курорти та пляжі сконцентровані в районі, що простягається від м. Сен-Мало й 
Дінарда до Сен-Бріс. Головним морським курортом Бретані вважається Ля-Боль, 
пляжі якого протягнулися на 9 км. 

Культурна своєрідність і насичена історія Нормандії та Бретані зумовили 
розвиток в Західному районі культурно-пізнавального туризму. Особливий 
туристичний інтерес представляє «будівельне диво» – церква-фортеця Сен-Мішель 
на горі-останці. Туристи також відвідують м. Байє – центр традиційних ремесел 
(плетіння мережив і виготовлення фарфору) та столицю Нормандії – м. Руан, де 
була спалена Жанна д‟Арк  на площі Старого ринку. До природних явищ Бретані, які 
викликають незмінну цікавість туристів, належать потужні припливи та відливи.  

Східний район включає Лотарингію, Ельзас і Франш-Конте. Їх об‟єднує 
спільність прикордонного розміщенн та історичні долі. Тут немає єдиного чітко 
вираженого центру, досить різна їх туристична спеціалізація. Незважаюси на 
численні руйнування, Лотарингія зберегла багату культурну спадщину: собор у Меці 
з вітражами Марка Крокувала, площа Станіслава, що знаходиться під охороною 
ЮНЕСКО в Нансі та ін. Невід‟ємним елементом побутової культури є кухня, яка в 
Лотарингії відрізняється особливими смаковими якостями й є об‟єктом тяжіння 
туристів. Поширення набули художні ремесла – виробництво скла і виробів із 
кришталю, струнних інструментів, різьблених виробів, мережив тощо. Разом із 
культурно-пізнавальним туризмом розвиваються активні види відпочинку в трьох 
національних парках, гірському масиві Вогезів і на озерах, а також лікувально-
оздоровчий туризм на базі термальних центрів Вітель, Контрексевіль, Бан-ле-Бан. 

Ельзас вважається сьогодні прообразом нової Об‟єднаної Європи. У головному 
місті Ельзасу – Страсбурзі засідають Європейський парламент, Рада Європи і 
Європейський Суд із прав людини. Тут знаходиться один із найважливіших центрів 
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ділового життя Європи й бізнес-туризму. Ельзас славиться своєю кухнею та відомий 
всьому світу прекрасними винами. У Кольмарі бере початок Винна дорога, що 
пов‟язує частину виноградників, невеликих містечок і колоритних сільських 
поселень. Франш-Конте займає гористу область (Юра) з різноманітними 
природними ландшафтами. На туристичному ринку він спеціалізується на активних 
видах відпочинку на природі (зимових, водних тощо). 

Альпійський район (Рона-Альпи, Овернь) розміщений на південному сході 
Франції. Його туристична спеціалізація почала складатися у 1960–1970-ті роки, 
завдяки національній програмі створення центрів зимових видів спорту. Всесвітню 
популярність він здобув як район, де тричі проводились Олімпійські ігри. Сьогодні 
Франція володіє найбільшою у світі й найвищою у Європі гірськолижною зоною «Три 
долини» – це 190 підйомників, які щогодини доставляють на вершини більше              
250 тис. осіб, об‟єднують в універсальний туристичний центр 11 гірськолижних 
станцій, декілька альпійських сіл і термальний курорт, розміщений на різній висоті. 
Цей гірськолижний стадіон надає більше 600 км розмічених, добре оброблених 
гірськолижних трас [1]. У районі Оверні знаходиться знаменитий природній парк 
«Вулканія», де охороняється гряда Пюї, яка складається з 80 вулканів. Це край 
екологічного туризму й активного відпочинку. Гордість Оверні – бальнеологічний 
курорт Віші, одне з найкрасивіших курортних міст Франції.  

Південно-західний район (Аквітанія, Пуату-Шаранта, Південь-Піренеї, Лімузен) 
охоплює Аквітанську низовину зі схилами Піренеїв і Центрального масиву, що 
примикають до неї. На узбережжі Біскайської затоки знаходяться кращі піщані пляжі 
Франції. Склалася туристична спеціалізація району – купально-пляжний і 
екологічний туризм, яка зберігається й сьогодні. Найвідоміші курорти – Аркашон, 
Біарріц, Молієц. У районі є можливості для заняття активними видами відпочинку. 
Високі хвилі Атлантичного океану привертають до Аквітанії професійних 
серфінгістів. Маршрути пішохідних, кінних і велосипедних турів різних категорій 
складності прокладені по Гаронській низовині й гірських перевалах у Піренеях. 
Гірські річки використовуються для занять водними видами спорту – рафтінгу, 
сплавів на каное. Розвивається парапланеризм. Це один із головних виноробних 
районів країни. По його території проходять туристичні винні шляхи, що ведуть до 
прославленого центру виноробства й виноторгівлі – м. Бордо. Частиною культурних 
традицій району є виробництво коньяку. 

Середземноморський район (Прованс-Альпи-Лазурний Берег, Корсика, 
Лангедок-Руссільон) – головний приморський туристичний район Франції. Західна 
зона, що називається Французькою Рив‟єрою або Лазурним  берегом, сформована 
приморськими Альпами. Адміністративною, економічною та культурною столицею 
Французької Рів‟єри є курортне місто Ніцца. Престижними курортами 
Середземномор‟я вважаються Канни, а також Сен-Тропе. Найпівденніший і 
найстаріший курорт Лазурного берега – м. Йер [2]. Сьогодні курортне життя стало 
ще різноманітнішим. Туристи приїжджають не тільки купатися й загоряти, вони 
також займаються водними видами спорту: віндсерфінгом, вітрильним спортом, 
підводним плаванням, катаються на водних лижах, мотоциклах, надувних бананах, 
здійснюють польоти з парашутом над морем. Незмінно високої якості поля для гри в 
гольф привертають на Лазурний берег численних любителів цього виду спорту. Тут 
створені всі необхідні умови для занять верховою їздою, ігри в теніс, піших і 
велосипедних прогулянок 

Закордонні території та департаменти Франції виділяються на туристичній карті 
окремо. Вони спеціалізуються переважно на купально-пляжному туризмі. 

Висновки. Отже, порайонні відмінності в рівні розвитку туризму, як і в 
туристичній спеціалізації, у Франції досить значні. Найбільш розвиненими в 
туристичному відношенні регіонами Франції, які приймають найбільшу кількість 
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туристів, є Прованс-Альпи-Лазурний Берег, Рона-Альпи та Іль-де-Франс, тоді як 
внутрішні та північні регіони значно поступаються за рівнем розвитку туристичної 
інфраструктури та доходами від туризму.   
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Проаналізовано особливості розвитку сільського зеленого туризму й агрорекреаційних 

ресурсів у країнах Східної Європи. Розглянуто особливості виникнення сільського зеленого 
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Yashchynska G. L. Тhe Features of Rural Green Tourism Development in Eastern 

Europe. The features of development of rural green tourism and agreecultural resources in 
Eastern Europe are analysed. The features of rural green tourism‟s origin and dynamics of 
agrohouses forming in Byelorussia and Lithuania are considered.             

Key words: rural green tourism,  agrotourizm, agrofarmstead, agrotourist complex. 

 
Актуальність дослідження. Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. в Європі 

відбуваються швидкі зміни на селі, пов‟язанні зі зміною соціально-економічної 
ситуації, розвитком глобалізаційних процесів. Від характеру цих змін залежить 
подальший розвиток сільських місцевостей та їх мешканців, незважаючи на наявну 

                                           
©

 
 Ящинська Г. Л, 2014  



 

 

18 

різноманітність та відмінності у природних та соціокультурних характеристиках. 
Прискорений розвиток сільського зеленого туризму в країнах Європи відіграли роль 
каталізатора структурної перебудови економіки, забезпечити демографічну 
стабільність та розв‟язання нагальних соціально-економічних проблем у сільській 
місцевості. Вивчення досвіду європейських країн у цьому аспекті є актуальним для 
України з метою реалізації наявного багатого туристичного потенціалу сільської 
місцевості та інтенсивнішого розвитку сільського зеленого туризму. 

Мета статті – розглянути особливості становлення сільського зеленого 
туризму та його роль у розвитку туристичної галузі Білорусії й Литви для 
запозичення їх досвіду в розвитку цієї галузі в Україні. 

Основними завданнями дослідження є вивчення особливостей виникнення 
зеленого туризму в країнах Східної Європи; наявність ресурсів для розвитку 
зеленого туризму; джерела фінансування сільського туризму. 

Виклад основного матеріалу. Однією з особливостей XXI ст., поряд із 
глобалізацією, розвитком інформаційних технологій і переходом до інформаційного 
суспільства є зростання популярності ідей охорони навколишнього середовища. 

За останні два десятиліття ці ідеї охопили й сферу туризму, наслідком чого 
стало динамічне зростання «зелених подорожей» у сільську місцевість, частка яких 
у світовому туристичному потоці вже перевищила 10 %. Наукові дослідження цього 
феномена свідчать про те, що сільський туризм здатний забезпечити економічну та 
демографічну стабільність у сільській місцевості, сприяти вирішенню соціально-
економічних проблем села, стати вагомим чинником перспективного розвитку 
сільських територій. 

Сільський туризм існує й активно розвивається в багатьох країнах Європи та 
світу. В кожній країні існують свої особливості розвитку цієї галузі, складнощі та 
шляхи їх вирішення, державні програми й законодавча база. Кожна з країн пройшла 
певний шлях у розвитку сільського туризму, і розгляд досвіду європейських країн 
допоможе зорієнтуватися в ситуації в світі й можливостях підтримки та розвитку 
сільського туризму в Україні. 

У сучасному вигляді сільський туризм в Європі з'явився на початку 70-х років 
XX ст. В цей час у багатьох великих містах гостро постала проблема погіршення 
навколишнього середовища, у людей виникла потреба в спілкуванні з природою, в 
чистому повітрі, природній тиші, натуральних продуктах харчування. Сьогодні 
туризм у сільській місцевості в Європі розвивається досить швидкими темпами і в 
деяких країнах займає вагому частину іноземного туристського потоку. Все більшого 
розвитку цей туризм отримує й у країнах Східної Європи. Особливості розвитку 
зеленого туризму у зазначеному регіоні ми покажемо на прикладі двох країн – 
Республіки Білорусь та Литви. 

Незважаючи на те, що Білорусь – єдина країна в Європі, де немає ні моря, ні 
гір, вона володіє значним потенціалом для розвитку сільського туризму. Це 20 тис. 
річок, 10 тис. озер, 36 % території займають ліси, 1 % – національні парки [5].          

У 2002 р. в Білорусі було створено громадське об'єднання «Агро та 
екотуризм», яке почало займатися розвитком зеленого туризму. На сьогодні 
профільна організація з туризму в сільській місцевості називається Білоруське 
громадське об'єднання «Відпочинок в селі». Це союз жителів сільської місцевості 
Білорусі, які хочуть освоїти нову професію й організувати в своїх садибах мініготелі 
типу «В&В». Об'єднання є членом трьох профільних міжнародних організацій: 
EuroGites,  ЕСЕАТ,  International Ecotourism Society [2]. 

Основні напрями діяльності цієї організації полягають у  підготовці навчальних 
програм, проведенні семінарів, тренінгів, розробці стандартів для класифікації 
садиб, сертифікація садиб відповідно до стандарту організації, просуванні 
туристичного продукту «Відпочинок у білоруському селі» на міжнародному та 
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внутрішньому ринках, взаємодії з іншими організаціями в галузі розвитку 
агроекотуризму, вдосконаленні та розробці нових туристичних продуктів [3]. 

З метою просування туристичного продукту, обміну інформацією та 
популяризації відпочинку в білоруському селі, у тому числі на міжнародному рівні, 
були розроблені профільні сайти: www. ruralbelarus. by, www.greenbelarus.com і 
www. greenways. by.  

Необхідність розвитку агроекотуризму прописана в Програмі діяльності уряду 
Республіки Білорусь. Згідно з Програмою, мета розвитку туризму в Білорусі – 
створення конкурентоспроможного туристського комплексу, що забезпечує 
задоволення потреб вітчизняних і зарубіжних туристів у різноманітних і якісних 
туристичних послугах. 

Згідно Основних напрямів соціально-економічного розвитку Республіки 
Білорусь до 2020 р.  екотуризм, так як і сільський агротуризм займають гідні місця на 
базі існуючих сільських поселень із традиційною народною дерев'яною 
архітектурою, роміщених у мальовничій місцевості. Намічається створення 
агротуристичних комплексів на базі сільськогосподарських виробничих  
кооперативів [1]. 

Добре сформульоване правове поле в області агротуризму й екотуризму 
Республіки Білорусь, яке дає змогу галузям активно розвиватися й працювати на 
легальному рівні. Незважаючи на початковий слабкий туристичний потенціал 
(відсутність гір, морського узбережжя), країна активно розвиває саме туристичний 
напрям. Згідно з даними Ради Міністрів Республіки Білорусь, у 2009 р. їх 
нараховувалось 974, а в 2010 р. їх кількість становила 854. Діють 16 агросадибних 
комплексів. При цьому в 14 районах республіки поки не здійснюється жодна 
туристична діяльність. 

Початком розвитку сільського туризму в Литві вважається 1996 р. Тоді була 
заснована Асоціація сільського туризму Литви. Асоціація пропонує послуги 
сільського туризму і надає технічну допомогу сільським жителям, які бажають 
працювати у сфері сільського туризму. На сьогодні Асоціація налічує понад          
710 членів [5].  

Уже в кінці 1990-х рр. у Литві працювало 194 ферми сільського туризму в 
південно-східних і західних районах. Там найсприятливіші умови для розвитку 
сільського туризму області, вони відомі своїми багатими природними та 
культурними ресурсами. 

Основним пріоритетом роботи Асоціації є маркетингу сфері сільського туризму. 
З 1997 р. Асоціація представляє сільський туризм Литви на національних та 
міжнародних виставках. Асоціація друкує чотири спеціалізованих видання, 
спрямованих на популяризацію та інформування з питань сільського туризму. Варто 
відзначити, що Литовська асоціація сільського туризму проводить стандартизацію 
об'єктів сільського туризму. Була введена система знаків, за якими споживач може 
вибрати місця відпочинку. Знак «Лелека» позначає, що фермер – член асоціації, а 
кількість лелек – рівень розміщення і послуг, що надаються [4]. 

Підвищенню якості життя в сільських місцевостях і різноманітності сільської 
економіки присвячена Програма розвитку села Литви. Ця програма акцентує увагу 
на заохоченні та підтримці сільського туризму, відродженні та розвитку народних 
ремесел; пріоритетна увага приділяється традиційному характеру об'єктів 
сільського туризму, традиційним центрам народних ремесел. 

Джерела фінансування програми – державний бюджет Литви, Європейський 
сільськогосподарський фонд розвитку сільських районів, а також інші ресурси. 

Сільські місцевості Литві займають 97,4 % всієї території, а сільські жителі 
складають 33,4 % всього населення. Власників садиб сільського туризму 
спонукають поєднувати традиційні види сільськогосподарської діяльності з 
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послугами для туристів. Наприклад, пропонувати екологічно чисті продукти, послуги 
цікавого дозвілля – таким чином вони зможуть не тільки отримувати більше доходів, 
а й створювати більше робочих місць для жителів села [5]. 

Серйозна державна програма підтримки, а також фінансова підтримка 
Євросоюзу допомогли в прискоренні процесів становлення та розвитку сільського 
туризму Литви. Сільський туризм розглядався як складова частина комплексу 
розвитку сільських територій. Фінансова підтримка, плановий підхід до виділення 
фінансової допомоги та безліч правил і вимог із боку грантодавців забезпечили 
високий рівень новостворених об'єктів сільського туризму. Так, наприклад, заборона 
будівництва об'єктів на охоронюваних природних територіях, суворе дотримання 
архітектурного стилю й стимулювання заняття землеробством і тваринництвом, а 
також розвиток традиційних ремесел поряд із наданням послуг проживання в 
сільській місцевості допомагає створювати комплексний продукт сільського туризму. 
Нині багато садиб сільського туризму Литви не обмежені основною послугою – 
наданням житла. Зростає пропозиція і таких додаткових послуг, як харчування, 
відпочинок і розваги. 

Увага уряду та фінансова підтримка Євросоюзу в розвитку сільського туризму 
принесли свої плоди. У Литві функціонує вже більше 500 об'єктів сільського туризму 
(засобів розміщення), одночасно вони можуть надати 2160 номерів на 4000 осіб [4]. 

Сільський туризм не є новим поняттям у світовому просторі. Ця галузь активно 
розвивається в багатьох країнах, а на європейському та світовому рівні працює 
кілька організацій із підтримки розвитку сільського туризму. 

Литва та Республіка Білорусь мають схоже з Україною пострадянське минуле, 
обидві розташовані в Східній Європі. В обох країнах сільський туризм почав 
розвиватися порівняно недавно. Але, якщо у розвитку сільського туризму в Литві 
серйозну роль зіграла допомога Євросоюзу, то в Республіці Білорусь процес 
розвитку йде, спираючись на національне законодавство та внутрішні програми. 

Висновки. Отже, позитивний досвід швидкого та ефективного розвитку 
сільського зеленого туризму в Білорусі та Литві може бути запозичений у відповідній 
галузі нашої держави. Розвиток сільського зеленого туризму міг би зупинити сумну 
тенденцію занепаду в українських селах, підвищити матеріальний добробут та 
частково вирішити проблеми зайнятості сільського населення. 
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Розглянуто особливості сучасного розвитку паломницького туризму в Ізраїлі. 

Проаналізовано передумови для розвитку християнського паломництва в країні. Виділено 
головні християнські паломницькі центри Ізраїлю. Узагальнено проблеми розвитку 
паломництва в державі. 
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Паломницький або релігійний туризм – галузь, що надає культурно-духовні 
послуги громадянам своєї країни та іноземним туристам. Він розглядається не 
тільки як подорожі до святих місць, а й духовно-культова практика для пересічних 
віруючих [11]. Паломницькі центри є здебільшого місцями значної територіальної 
концентрації культурних та історичних сакральних об‟єктів, що притягують до себе 
великі потоки релігійних мігрантів – паломників. Окрім того, паломництво має 
значний вплив на фінансово-господарський комплекс, культуру та економіку 
багатьох країн і регіонів світу [2]. В цій складній системі взаємодії виникає низка 
важливих проблем функціонування паломництва, що потребує наукового вивчення і 
зумовило вибір написання цієї наукової статті.  

Паломництво – одна із найдавніших різновидностей галузі туризму, що була 
започаткована ще на початку нашої ери, коли усі ті, хто увірував у розп‟ятого і 
воскреслого Христа, приходили подивитися на місця Його хресної смерті і 
воскресіння, а також народження, проповідей і чудес, які Він творив задля людського 
спасіння. Святі місця Палестини, починаючи з ХІ ст., стали  відвідувати руські монахи, 
а потім і пересічні віруючі люди [9]. Оскільки найпотужнішим релігійним центром-
ареалом концентрації християнських паломницьких об‟єктів у світі є Ізраїль, який по 
праву називають Святою Землею, тому дослідження особливостей функціонування 
паломництва в цій країні є головною метою цієї публікації.  
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За оцінками Всесвітньої туристичної організації, святі місця щороку відвідують 
близько 300 млн туристів з усього світу. Із цієї загальної кількості лише частина 
здійснює поїздки з суто релігійними цілями. Загалом, за підрахунками економістів, 
паломництва приносять світовій економіці 13 млрд євро щорічно [6]. 

Ізраїль, насамперед, країна з багатою історією, культурою та, особливо 
цікавими для туристів, паломницькими місцями, що є ключовими при плануванні 
екскурсійних турів. Найбільша їх кількість сконцентрована в місті Єрусалимі – 
світовому центрі трьох релігій – християнства, ісламу й іудаїзму. Подорожуючи 
Єрусалимом, паломники відвідують місця, пов‟язані з останніми днями земного 
життя Іісуса Христа. Вони бувають у Гефсиманському саду, де після зрадницького 
поцілунку Іуди був схоплений Іісус, приходять на гору Сіон, де Господь здійснив з 
учнями останню трапезу й встановив таїнство Євхаристії. Проте найголовнішим 
паломницьким маршрутом міста є «Віа Долороза» – Скорботний шлях, по якому 
Спаситель під тяготою хреста йшов на Голгофу. Найбільшою святинею усього 
християнського світу є Храм Гробу Господнього (Голгофа, Камінь помазання, 
Кувуклія та інші святині храму). В місті також знаходяться: Маслична Гора, Церква 
Вознесіння з її каплицею; Гефсиманський сад (Храм Страстей Господніх – «Церква 
Усіх Націй», Гробниця Божої Матері); гора Сіон та інші святині.  

На території Ізраїлю спостерігається значна концентрація паломницьких 
об‟єктів. Зокрема найбільшими паломницькими центрами на території країни є: 
Віфлеєм – історичне місто «царя Давида», де народився Іісус Христос. Тут 
знаходяться основні релігійні святині – Церква Різдва Христового, де розміщується 
Печера Різдва Молочний грот, – в ньому переховувалася свята сім‟я від 
переслідувань царя Ірода під час мандрівки до Єгипту. Поле Пастушків – 
легендарне місце, де Архангел Гавриїл сповістив радісну звістку людям про 
народження Іісуса; Назарет – третє за значимістю після Єрусалиму та Віфлеєму 
місто, де  Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження Богомладенця 
(Церква Благовіщення, Церква Архангела Гавриїла – джерело Благовіщення); Канна 
Галілейська (Церква Першого чуда Христового – перетворення води на вино); 
Табха – невелике поселення в долині біля озера Генісарет, місто семи джерел, де 
відбулося чудо насичення 5-ма хлібами і 2-ма рибами п‟яти тисяч осіб (церква 
Примноження Хлібів); Табха – відома церквою Св. Петра, де, за повір‟ями, Іісус 
Христос явився втретє після свого воскресіння; Тверія – біблійне місто на берегах 
Галілейського моря. Саме тут відбулось одне із чудес, пов‟язаних із життям Іісуса 
Христа – ходіння по воді (церква св. Петра, храм Дванадцяти апостолів); Хеврон – 
місто, в якому знаходиться Печера Махпела (або Печера Патріархів), де поховані 
Авраам, Ісаак, Яков разом із своїми дружинами – Сарою, Ревеккою та Лією; 
Капернаум – за переказами – місце народження апостолів Андрея, Іоана, Петра та 
Якова. Також його часто називають містом Іісуса Христа, оскільки саме тут він 
проживав, коли покинув Назарет та творив багато чудес. До сьогодні збереглися: 
дім апостола Петра, давня Синагога, де проповідував Ісус, грецька церква Собору 
Дванадцяти Апостолів. Біля Капернаума височіє гора, яку весь світ знає як гору 
Блаженств, саме тут Іісус виголосив свою проповідь, кожен рядок якої починався зі 
слова «блаженні»; Тель-Авів (Яффо) – місто, де праведний Ной побудував свій 
ковчег та врятувався від великого Потопу (Церква Петра; гробниця праведної 
Тавіфи); Кесарія – давнє місто, побудоване Іродом; Хайфа – місто на схилах гори 
Кармель, де переховувався Ілля Пророк; Ейн Карем – місце народження Іоанна 
Хрестителя, невеличке містечко, що знаходиться біля Єрусалиму (Джерело Марії, 
Горненський православний жіночий монастир, Церква Зустрічі Діви Марія та її 
родички – праведної Єлизавети); гора Фавор, де преобразився Спаситель перед 
Своїми хресними стражданнями; гора Спокус, де Христос постився сорок днів; річка 
Йордан, де хрестився Господь та багато інших християнських святинь.  
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Таким чином, сакральних об‟єктів на території Ізраїлю є досить багато. Тому 
державі необхідно концентрувати увагу на питаннях налагодження сервісу та 
якісного обслуговування туристів, включаючи релігійних. Як свідчать фахівці, за 
останні три роки кількість туристів і паломників, які вирушають до Ізраїлю, зросла на 
25 % [4]. Проте на цей процес впливає динаміка політичної стабільності в регіоні, 
яка часто буває небезпечною. Незважаючи на це, країна витратила чимало коштів 
на розвиток інфраструктури та забезпечення безпеки пересування туристів. 
Ізраїльське Міністерство туризму тільки в цьому році планує витратити понад 35 млн 
на оновлення та створення нових маршрутів, а також посилити підготовку гідів і 
безпеку паломників. За оцінками експертів, у перші шість місяців 2014 р. Ізраїль 
відвідали майже 1,5 млн осіб [3]. 

Туристична привабливість Ізраїлю зростає з кожним роком, включаючи 
українських паломників. Тільки в 2010 р. Ізраїль, за оцінками фахівців, відвідали   
2,7 млн туристів [4]. У першому півріччі 2011 р. український туристичний потік склав 
понад 40 тис. осіб, що на 41 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року, 
що було пов‟язано з ратифікацією двостороннього договору про безвізовий режим 
між Ізраїлем й Україною, який набрав чинності з 09.02.2011 р. З відміною візового 
режиму між нашими країнами дуже популярними стали групові екскурсійні та 
паломницькі тури. Причому ріст в‟їздного туризму, на думку експертів, буде постійно 
зростати. За результатами соціологічних опитувань, понад 25 тис. іноземних 
туристів, яке проводило Міністерство туризму Ізраїлю у 2009 р., щодо їх туристичної 
мети – 23 % їх кількості відповіли, що приїхало до Ізраїлю з метою відпочинку, 8 % – 
для огляду визначних пам‟яток, а 27 % – це паломники [10]. Як свідчать опрацьовані 
дані, 48 % туристів відвідало Ізраїль вперше, а 52 % – вдруге. Половина з тих, хто 
приїхали вдруге, були в Ізраїлі протягом останніх двох років. Навіть ті, хто вирушає 
до Ізраїлю не як прочани, вважають за необхідне відвідати найбільш відомі для 
віруючих місця. Тобто, паломницька частка туристів є високою, що потребує від 
держави та її структур значної уваги щодо забезпечення їх безпеки на її території. 
Адже не секрет, що у політичному плані Ізраїль залишається нестабільною 
територією з багатьма невирішеними конфліктами, а інколи – йі військовими діями. 
Подорожуючи Святою Землею, мандрівники переживають євангельські події на тих 
місцях, де вони відбувалися, слухають слова Христа там, де вони були сказані. 
Припасти до Гробу Господнього, Голгофи, із трепетом ступити на Хресний шлях, 
помолитися у Гефсиманському саду, Сіонській світлиці, на горі Фавор, у містах 
Назарет і Віфлеєм, зануритися у священні води Йордану і Гінесаретського озера – 
давнє прагнення кожного християнина [1].  

Плануючи паломницький тур, кожен працівник туристичної сфери повинен бути 
ознайомлений із специфікою організації такого виду туризму і не допускати неповаги 
до представників інших релігій, а також шанобливо ставитися до їх вірувань і 
відправи богослужінь. Окрім того, багато знань потребує й система налагодження 
харчування та проживання згідно установлених релігійних правил та традицій. Тому 
фахівцям у галузі паломницького туризму потрібно докладати максимум зусиль, 
щоб забезпечити умови перебування паломників на території своєї країни. Згідно 
міжнародних норм, паломник має право на безперешкодне відправлення релігійних 
обрядів і молитов, однак, якщо це не заважає іншим туристам і не порушує місцеві 
звичаї та правила перебування в готелі та інших громадських місцях [12]. 
Наприклад, у великих міжнародних аеропортах є спеціальне приміщення для 
відправлення релігійних обрядів, що обслуговується як мінімум представниками 
трьох конфесій. Будь-які відвідування святих місць, храмів, інших культових об‟єктів 
і споруд, що знаходяться під опікою діючої конфесії, в їх володінні, включені в 
програму туру, має узгоджуватися з керівництвом цієї релігійної общини, 
встановлюватися порядок відвідання святинь паломниками, щоб не заважати 
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звершенню богослужінь та обрядів. Як правило, монастирі, храми та інші культові 
споруди доступні для відвідання туристами, а общини, що володіють ними, охоче 
пускають туристів зі стягуванням платні за відвідування. Вони встановлюють певне 
правило для відвідувачів, зокрема, щодо одягу, порядку проходження, проведення 
фотозйомки, надання власного екскурсовода. Отже, слід заздалегідь ознайомитися 
зі звичаями всіх конфесій та общин щодо відвідання монастирів та інших святих 
місць, до яких пролягають паломницькі маршрути. 

Організація паломницьких турів потребує врахування відмінностей цілей 
паломництва і звичайних туристичних поїздок. Звідси випливають особливості 
розміщення та харчування паломників, специфіка екскурсійного маршруту, вибору 
об‟єктів показу, змісту й форми подачі самої паломницької екскурсії. Якщо для групи 
культурно-пізнавального туру розміщення в готелі з великою кількістю 
розважальних закладів та скромне харчування в ресторані або кафе в дні посту 
може бути неістотним при оцінці якості туру, то для паломника цей факт може бути 
негативним. Ізраїль має добре розвинуту систему готельно-ресторанного бізнесу, 
проте паломники часто є невибагливими до побутових умов перебування і 
потребують здешевлення туристичних паломницьких поїздок за рахунок 
проживання, харчування та транспортного переміщення. Організатори паломницьких 
турів повинні враховувати специфіку подібних поїздок і відповідним чином 
планувати час, розумно поєднуючи екскурсію та участь паломників у богослужінні. 
Водночас, уже на стадії комплектування групи слід враховувати інтереси людей, 
інформувати їх про специфіку туру, ризикуючи, в іншому випадку, створити в одній 
туристичній групі конфлікт людей, які приїхали в одне місце, але які мають різні          
цілі [11].  

Розходження цілей обумовлює відмінність вибору і використання методичних 
прийомів показу й розповіді, стилю спілкування з групою, використання спеціальної 
лексики тощо. Часто невиправдано вважається, що паломництво переслідує лише 
релігійні цілі, повністю виключаючи загальну інформацію та екскурсії. При 
організації паломницьких турів слід враховувати інтелектуальні та вікові 
особливості, емоційний стан учасників поїздки, можливі збіги паломницького туру з 
днями релігійних свят. Важливе, а іноді й визначальне значення для організації 
релігійно-пізнавального туризму має взаємодія з релігійними структурами щодо їх 
організації та допомоги проведення [7]. Міністерство туризму Ізраїлю має великий 
штат гідів-перекладачів щодо обслуговування паломницьких турів. Воно повинно 
враховувати основні паломницькі інтереси подорожуючих і працювати з 
урахуванням побажань духовних мандрівників, у питаннях самого змісту екскурсій 
та часу перебування в основних святинях, враховуючи режим роботи сакральних 
об‟єктів і можливості транспортного забезпечення доставки паломників. Ізраїль має 
розгалужену транспортну систему – загальна довжина залізниць становить 890 км, 
а автошляхів – понад 14 тис. км [8]. Авіалінії зв‟язують Ізраїль із багатьма країнами 
світу. В Ізраїлі знаходяться три аеропорти міжнародного значення, а також декілька 
внутрішніх, що забезпечують потреби у перельотах всередині країни. Більшість 
авіаперевозок здійснюється через аеропорт ім. Бен-Гуріона в Лоді (Тель-Авів). 
Аеропорт м. Ейлат посідає друге місце за пасажирообігом, оскільки це місто – 
курортний центр країни, розміщений на узбережжі Червоного моря. Невелика 
кількість міжнародних рейсів здійснюється з аеропорту м. Хайфа. Активного 
розвитку останнім часом набирають ізраїльські залізничні дороги, що пронизують усі 
регіони  країни. Залізничний вид транспорту набагато швидший, слідує чітко за 
графіком та комфортніший, проте основним недоліком його є невелика кількість 
зупинок та віддаленість їх від центру міста. Автобусне сполучення в країні 
поділяється на міжміське та міське, яке нині займає основне місце серед 
громадського транспорту. Весь автобусний транспорт, за виключенням міського, у            
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м. Хайфа та Ейлат не ходить у суботу, тобто рух його припиняється в п‟ятницю вдень 
та відновлюється пізно ввечері у суботу. На допомогу автобусам, на особливо 
завантажених ділянках, курсують  маршрутні таксі, які мають схожі маршрути та 
їздять довше, а також і в суботу. Найпопулярнішими видом транспорту серед туристів 
є, звичайно, таксі, котре працює на більшості території країни під час суботи й свят. 
Іноземні паломники дістаються до країни переважно авіаційним транспортом, а також 
морським. Головні морські порти – Хайфа, Ашдод й Ейлат (на Червоному морі). Вони 
можуть також переміщатися на автомобільних видах транспорту з території сусідніх 
держав – Єгипту, Йорданії, Сирії тощо. Проте основним видом паломницького 
транспорту внутрі держави є комфортабельні автобуси.  

Незважаючи на позитивні сторони організації паломництва в Ізраїлі, є низка 
проблем суто політичного характеру. Зокрема, у зв‟язку із постійною політичною 
напругою та підвищеними заходами безпеки, поліцейськими активно практикуються 
перевірки особистих речей громадян при вході у торговельні центри, організації, 
банки та у місцях скупчення людей. Туристам і паломникам необхідно чітко 
виконувати вимоги представників правоохоронних органів Ізраїлю, а також служб 
безпеки в аеропортах, установах та інших громадських місцях країни, включаючи 
масові паломницькі центри та зібрання під час богослужінь та ін. Необхідною 
вимогою владних структур є завжди мати при собі паспорт. Незважаючи на той 
факт, що рівень терористичної загрози в Ізраїлі останнім часом значно знизився, 
паломникам рекомендується, по-можливості, утриматися від відвідання заходів з 
масовим скупченням людей. Також не рекомендується відвідання міст країни, які 
знаходяться у безпосередній близькості від Сектору Газа і можуть бути підданими 
ракетним обстрілам із його території. Деякі представники християнських конфесій 
вважають, що паломництво до Святої Землі потрібно заохочувати й стимулювати, 
оскільки воно підтримує місцеві християнські спільноти, а також паломники можуть 
зробити важливий внесок у вирішення постійно триваючого ізраїльсько-
палестинського конфлікту [1].  

У підсумку можна констатувати, що перспективи розвитку паломницького 
туризму в Ізраїлі є очевидними, оскільки поїздки такого роду можуть зацікавити 
широке коло осіб. Влада Ізраїлю розглядає паломництво як важливий елемент 
прибутків для держави. Експерти з питань розвитку паломництва вбачають у ньому 
ефективний спосіб підтримати християн Святої Землі як у духовному значенні, так і 
в матеріальному. Переважно толерантно й схвально ставляться до християнських 
паломників представники усіх інших етнорелігійних спільнот на Святій Землі – араби 
й  євреї, мусульмани та іудеї, оскільки в них бачать своєрідні «мости миру» між 
палестинцями та ізраїльтянами [5].  

Отже, Ізраїль є потужним християнським паломницьким центром глобального 
значення, який концентрує на своїй території найвідоміші релігійні святині й 
притягує до себе великі потоки релігійних туристів із різних регіонів світу. Вплив 
паломницького туризму на економіку країни є досить значним і стимулює розвиток, 
насамперед самих релігійних центрів, а також сприяє міжкультурному діалогу й 
збереженню миру в регіоні.  
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Проаналізовано динаміку основних макроекономічних показників сoціaльнo-
екoнoмічнoгo рoзвиткy Пoльщі за 2003–2012 рр. Визначено позитивні зрушення в розвитку 
економіки країни після вступу до ЄС. Визначено основні прoблеми сoціaльнo-екoнoмічнoгo 
рoзвиткy Пoльщі після вступу до ЄС. 

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, Польща, Європейський Союз. 
 
Mandryk I. P. Peculiarities of the Social and Economic Development of Poland After 

Accession to the European Union. The dynamics of the main macroeconomic indicators of 
social and economic development of Poland in the 2003–2012 years has been analysed. Positive 
changes in the development of the country's economy after accession to the EU were defined. 
The main problems of social and economic development of Poland after accession to the EU 
have been revealed. 

Key words: social and economic development, Poland, European Union.                                                                     

                                                                                  
Aктуaльнiсть теми дoслiдження. Республіка Польща сьогодні є прикладом 

країни, де ефективні економічні й суспільно-політичні реформи призвели до 
потужного соціально-економічного зростання. Вступ Польщі до Європейського 
Союзу (ЄС) у 2004 р. фактично став вирішальним у загальному розвитку країни. За 
короткий проміжок часу вона зуміла здійснити багато соціально-економічних 
перетворень і характеризується як одна з найбільш стабільних країн у Європі. З 
oглядy нa це, актуальним є аналіз наслідків перебування Республіки Польща у 
складі ЄС у контексті її соціально-економічного розвитку з погляду вивчення 
позитивного досвіду для України.  

Метою  дoслідження є аналіз особливостей та проблем соціально-
економічного  розвитку Пoльщі після встyпy дo ЄС. 

Досягнення мети передбaчaло вирішення таких зaвдaнь: проаналізувати 
динаміку основних макроекономічних показників сoціaльнo-екoнoмічнoгo рoзвиткy 
Пoльщі за 2003–2012 рр.; рoзглянyти oснoвні наслідки та прoблеми сoціaльнo-
екoнoмічнoгo рoзвиткy Пoльщі після вступу до ЄС. 

Виклад основного матеріалу. Свідченням позитивної динаміки розвитку 
польської економіки після вступу до ЄС стало зростання рівня валового 
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внутрішнього продукту (ВВП). Незважаючи на кризу ЄС, за підсумками 2012 р. у 
Республіці Польща ВВП у грошовому еквіваленті дорівнював 1596 млрд злотих або 
511,5 млрд дол. США [8].  Приріст  ВВП у 2012 р. склав 1,9 %, що на тлі проблем в 
Єврозоні є хорошим показником (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка темпів приросту ВВП в Польщі в 2003–2012 рр., % 

 
Незважаючи на несприятливі зовнішні економічні умови вступу Польщі до ЄС, 

такі як слабка динаміка розвитку держав ЄС чи значне зростання світових цін на 
сировину і внаслідок цього зростання собівартості продукції, польська економіка 
легко справилася з включенням її до структур ЄС і плавним переходом до 
функціонування в межах єдиного ринку [1]. Справджується макроекономічний 
сценарій збільшення темпів економічного зростання після приєднання. Сукупне 
зростання ВВП в період 2003–2012 рр. у Польщі склало 46,3 % (10,9 % у ЄС, в 
єврозоні ‒ 9,1%). 

Протягом 2003–2012 рр. в Польщі спостерігаємо позитивну динаміку зростання 
ВВП на душу населення, який є важливим показником динаміки соціально-
економічного розвитку країни (рис. 2). ВВП на душу населення в Польщі  у 2012 р. 
становив 20 900 дол. США [10]. Таким чином, Польща досягла показника 66,2 % від 
ВВП на душу населення відносно середнього показника для країн ЄС–27.  
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Рис. 2. Динаміка ВВП на душу населення в 2003 –2012 рр., дол. США 
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Стрімкий розвиток польської економіки відбувся внаслідок суттєвої фінансової 
допомоги від ЄС відповідно до  політики гуртування (як кредити, так й інвестиції). У 
2004 р. зі структурних фондів ЄС Польща отримала трансферів на суму близько           
2,8 млрд євро. Бюджет ЄС на 2007–2013 рр. для польських заходів, передбачених у 
рамках політики гуртування, склав майже 68 млрд євро – найвищий серед країн-
членів ЄС [9].   

У країні очікується  подальше збільшення трансферів у найближчі                  
2014–2020 рр. Значна фінансова допомога надається Польщі для реалізації 
проектів у сферах транспортної інфраструктури, охорони навколишнього 
середовища, сприяння розвитку малих і середніх підприємств, модернізації 
сільського господарства, подолання безробіття тощо [11].   

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ), які залучаються в економіку Польщі, сьогодні є 
каталізатором прискореного економічного та соціального розвитку країни. Перед 
вступом до ЄС у 2003 р. приплив  прямих іноземних інвестицій до Польщі складав 
лише 3,7 млрд євро. Рекордним роком припливу ПІІ в економіку Польщі був 2007 р. 
Глобальна вартість капіталу, вкладеного у вигляді прямих інвестицій у цей рік 
склала близько 17,2 млрд євро [1]. Труднощі, пов‟язані з фінансовими проблемами 
єврозони призвели до зниження інтересу інвесторів у Польщі у 2012 р. Приплив ПІІ  
зменшився до  4,7 млрд євро. Важливим є той факт, що в результаті приєднання до 
ЄС інвестуванням у Польщі цікавиться щоразу більший відсоток підприємств із 
сектора малих спільних підприємств. Зростаючим попитом користується сфера 
послуг. 

Важливим показником динамічності соціально-економічного розвитку у 
розвинутих країнах є зовнішньоекономічні зв‟язки. Інтеграція Польщі  в єдиний 
європейський ринок дозволила країні збільшити експорт своєї продукції, яка за 
ціновими показниками є конкурентоспроможною з товарами багатьох країн ЄС. За 
роки перебування Польщі в Євросоюзі вклад зовнішньої торгівлі в економічне 
зростання в 2012 р. склав 2,1 % [8]. Темпи зростання польського експорту та імпорту 
в період від 2004 р. до 2012 р. становили 92,4 %. Ключовими експортними 
партнерами Польщі є країни-члени ЄС [3].  

За індексом конкурентоспроможності, який щорічно розробляють експерти 
Всесвітнього економічного форму для визначення конкурентного статусу країни у 
сфері економіки, в 2012 р. Польща зайняла 41 місце серед 144 країн. У контексті 
конкурентоспроможності слід звернути особливу увагу на показники у сфері 
інновацій та освіти. Порівняно з середнім показником, що показує ЄС, Польща 
займає відносно хорошу позицію з погляду показників освіти, тоді як у сфері 
інновацій, енергоефективності, бідності та соціальної ізоляції Польща явно нижче 
середнього показника по ЄС [4]. 

За даними Головного Управління Статистики Польщі, в 2003 р., за рік до вступу 
Польщі в Євросоюз, в країні була зафіксована найнижча інфляція з початку 
ринкових реформ на початку 1990-х рр. на рівні 0,8 %. Після вступу до ЄС інфляція 
в Польщі досягла максимального значення в 2011 р. на рівні  4,3 %, а роком пізніше 
вона знизилася до 3,7 %. 

Зростання цін, зумовлене насмперед порівняно високою щодо ЄС інфляцією, 
яка у період із серпня 2003 р. до серпня 2004 р. становила 4,6 %. Внаслідок цього 
ціни на продукти харчування та напої за цей період зросли на 9,3 % [5]. Інфляційним 
фактором також виступає підвищення цін на паливо, збільшення ставок непрямих 
податків, підвищений попит на польські продовольчі товари за кордоном.  

Важливим показником, який демонструє ступінь розвитку польської держави, є 
дохідна частина держбюджету країни. У 2003 р. вона становила  37 млрд євро, а у  
2012 р. прибутки держскарбниці збільшилися до 70,3 млрд євро. Але не можна 
ігнорувати такі чинники, як інфляція та зростання цін, на фоні яких добробут країни 
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виглядає дещо скромнішим. Негативним явищем є також збільшення в зазначений 
період майже в два рази державного боргу. Так, у червні 2012 р. він перевищив 57 % 
від ВВП, тоді як у 2004 р. складав 45,7 % [8].  

Ще одним вагомим показником соціально-економічного розвитку  країни є 
доходи та витрати населення. 2012 р. був другим роком поспіль, коли 
спостерігалося зниження реальних доходів населення Польщі після 6 років               
(2005–2010 рр.) реального зростання [2]. Мінімальна заробітна плата 2004 р. у 
Польщі складала 824 злотих, 2007 р. – 936 злотих, 2009 р. – 1276 злотих,    2011 р. – 
1386 злотих, 2013 р. – 1600 злотих, 393 євро (з точки зору номінальної вартості 
мінімальної заробітної плати, вираженої в євро, Польща займає 12 місце серед 
країн ЄС) [6]. 

Однак, однією з найбільших проблем польської економіки залишається високий 
рівень безробіття в країні. Якщо включно до 2008 р. кількість безробітних, порівняно з 
попереднім роком, постійно зменшувалася, то в 2009 р., у зв‟язку зі світовою фінансовою 
кризою, безробіття почало зростати [1]. Рівень зареєстрованого безробіття в грудні   
2012 р. збільшився порівняно з тим же місяцем 2011 р. і склав 13,4 % (12,5 % у грудні 
2011 р.), а загальна кількість безробітних на кінець грудня 2012 р. становила 2,1 млн 
осіб.  

Інтегральним показником, який характеризує рівень життя населення країни, є 
індекс людського розвитку (ІЛР). Значення ІЛР  Польщі на 2012 р. становить 0,821, що 
свідчить про дуже високий рівень людського розвитку країни. У рейтингу такий показник  
ІЛР ставить країну на 39 позицію серед 187 країн. Серед країн Центрально-Східної 
Європи дуже високий ІЛР поряд із Польщею мають Угорщина, Словаччина, Чехія, 
Естонія, Греція [9].  

Висновки. Отже, приєднання Польщі до ЄС призвело до таких наслідків у 
соціально-економічній сфері, як зміцнення економічної активності  населення, 
зростання експорту та зменшення зовнішньоторговельного дефіциту, збільшення 
припливу прямих іноземних інвестицій, передусім із країн Європейського Союзу, 
збільшення великих фінансових вливань в економіку країни з боку ЄС. Усе це, у 
свою чергу, призвело до покращення макроекономічних показників країни, зокрема 
до зростання обсягів ВВП і ВВП на душу населення та підвищення життєвого рівня 
громадян Польщі, яке відобразилося в збільшенні реальних доходів населення. І як 
головний наслідок – підвищення індексу людського розвитку. 
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На основі просторового підходу досліджено розвиток економіки знань у регіоні Європи та 

Центральної Азії. Проведено аналіз чотирьох структурних блоків економіки знань: економічне 
сприяння та інституційний режим, інновації, освіта, ІКТ. Визначено основні просторово-часові 
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Adamovych Z. М. The Spatial Dimension of the Knowledge Economy to Global 

Regions: Europe and Central Asia. It is investigated the knowledge economy in Europe and Central 
Asia, based on the spatial approach. The analysis of the four main blocks of the knowledge economy 
(economic incentive and institutional regime, innovation, education, ICT) was made. The key 
spatiotemporal changes were determined in the region for the period 2000–2012. 
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Актуальність теми дослідження. В умовах формування економіки знань між 

регіонами та країнами світу існує значна диференціація, викликана різними 
державними політиками та стратегіями розвитку країн, неоднаковими можливостями 
доступу до наукових та освітніх ресурсів, новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій тощо. Розглядаючи економіку знань як феномен ХХ ст. варто відзначити 
той факт, що першопочаткові умови її становлення в різних країнах були 
неоднаковими. Нині існують яскраві приклади конкретних країн, які беручи за основу 
знання та вкладаючи інвестиції у свій людський потенціал, змогли досягти 
лідируючих позицій на світовій арені. Ті ж країни, які до цих пір орієнтуються на 
сировинні ресурси, втрачають час, за який вони б могли досягти набагато більше 
при правильній державній стратегії та інвестуванні. Така нерівність розвитку в 
окремих країнах, у свою чергу, призводить до уповільнення розвитку економіки 
знань у глобальному та регіональному масштабі. На сьогодні для країнознавчих 
досліджень актуальним є вивчення економіки знань в окремих світових регіонах, які 
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з одного боку, мають певні внутрішні відмінності, а з іншого – історичне, культурне, 
економічне чи політичне єднання. Серед семи регіонів, які виділяє Світовий банк 
для оцінки економіки знань за своєю методологією оцінки знання надзвичайно 
цікавим виступає регіон Європи та Центральної Азії. За період 2000–2012 рр. у 
регіоні відбулися значні зміни в розвитку багатьох країн, зокрема політичного та 
економічного характеру, що, у свою чергу, підвищує актуальність вивчення 
економіки знань із погляду просторового підходу. Аналіз економіки знань переважно 
здійснюється на основі певних кількісних індикаторів, серед яких найвідомішим є 
індекс економіки знань (КЕІ), що розраховується Світовим банком. Усі статистичні 
розрахунки у нашій наукові роботі базуються саме на основі цього показника та його 
чотирьох складниках: економічне сприяння та інституційний режим, інновації, освіта, 
інформаційні комунікації та технології. 

Мета цієї статті полягає в дослідженні становлення економіки знань у регіоні 
Європи та Центральної Азії за період 2000–2012 років. Серед завдань дослідження 
варто відзначити такі: аналіз поточного стану економіки знань у цьому регіоні в 
розрізі КЕІ та  чотирьох субіндексів; моніторинг динаміки цього процесу  на основі 
індексу економіки знань протягом 2000–2012 років; визначення просторово-часової 
диференціації регіону Європи та Центральної Азії. 

Результати дослідження. За рівнем розвитку економіки знань регіон Європи 
та Центральної Азії перебуває на другій сходинці після регіону Північної Америки, як 
у 2000 р. (індекс економіки знань – 7,56), так і у 2012 р. (індекс економіки знань – 
7,47) [1]. Порівняно з іншими регіонами, високі показники КЕІ та його чотирьох 
складових субіндексів (економічного сприяння та інституційного режиму, інновацій, 
освіти, інформаційних комунікацій та технологій) у регіоні Європи та Центральної 
Азії зберігаються за рахунок Європи, зокрема країн Північної Європи, що є 
світовими лідерами економіки знань. У принципі на рис. 1 видно чітку закономірність 
підвищення рівня розвитку економіки знань із південного сходу на північний захід. 
Незначні локальні мінімуми в Європі спостерігаються в країнах Піренейського та 
Балканського півостровів. 

 
 

Рис. 1. Статистична поверхня індексу економіки знань:  
регіон Європа та Центральна Азія,  2012 р.  
(побудовано автором на основі джерела [1]) 
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Також, порівняно з іншими регіонами світу, для цього регіону характерний 
найменший показник зниження КЕІ протягом досліджуваного періоду (-0,09), що є 
свідченням того, що абсолютні показники цьього регіону перебувають на досить 
високому рівні порівняно з іншими регіонами і, в принципі, швидкість розвитку 
складників економіки знань не відстає від інших регіонів. 

Спад характерний для усіх складових КЕІ, окрім субіндексу економічного 
сприяння та інституційного режиму – незначне зростання тут відбулося за рахунок 
зміни урядової політики нових країн-членів ЄС. Проте тут спостерігається й 
найнищий рівень: субіндекс економічного сприяння та інституційного режиму у   
2012 р. становив 6,95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Субіндекси КЕІ Європи та Центральної Азії у 2000 та 2012 рр. [1] 

 
Як видно з рис. 2, найвищі показники цього регіону, як і у 2000 р., так і у 2012 р. 

спостерігались у сфері інноваційної діяльності, при чому це єдиний блок, показники 
якого перевищують 8,00. Досить високий рівень характерний і для субіндексу освіти 
та інформаційно-комунікаційних технологій. Варто також відмітити, що частка 
кожного з блоків у внутрішній структурі КЕІ коливається в межах 22–27 %, що 
свідчить про комплексний розвиток усіх складників економіки знань [1]. 

Звичайно, для сорока шести країн регіону характерні значні відмінності у 
розвитку економіки знань. Проте країна-лідер та країна-аутсайдер зберігаються свої 
позиції. У 2000 та 2012 рр. найвищий індекс економіки знань був у Швеції – 9,65 та 
9,43 відповідно. Ця країна є лідером по розвитку економіки знань у світі. 
Аутсайдером у досліджуваному регіоні виступав Таджикистан: у 2000 р. КЕІ 
становив 3,18, а у 2012 р. – 3,13 [1].  

Для визначення ступеня просторової диференціації розвитку країн регіону  
використано коефіцієнт варіації. Для оцінювання розміру варіації використовується 
система абсолютних показників, які розглядаються як абсолютна міра варіації 
(розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середнє квадратичне 
відхилення). Для оцінки ступеня варіації використовуються відносні показники 
варіації, зокрема у цьому дослідженні коефіцієнт варіації розраховано за формулою: 

                                                                    
Вважається, що сукупність є однорідною, якщо V  33 %. Крім цього, наведений 

коефіцієнт варіації застосовують для оцінки ступеня варіації: V < 15 % – варіація 
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слабка; 15  V  25 % – середня; V > 25 % – сильна [2]. Показники, які 
характеризують внутрішні просторово-часові відмінності регіону Європи та 
Центральної Азії, подані у табл. 1. За період 2000–2012 рр. розмах варіації 
зменшився з 6,47 до 6,30, що свідчить про зменшення розриву між екстремумами 
цього показника. Також зменшення характерне й для квадратичного коефіцієнту 
варіації: 27 % та 25 %. Оскільки протягом 2000–2012 рр. квадратичний коефіцієнт 
варіації був меншим 33 %, то цей регіон можна визначити як однорідний. Проте, 
якщо у 2000 р. ця група країн була однорідною із сильним ступенем варіації, то у 
2012 р. ступінь варіації став середнім.  

Таблиця 1  
Варіація індексу економіки знань:  

Європа та Центральна Азія, 2000 та 2012 рр. 
 

Показники варіації 2000 р. 2012 р. 

Максимум  9,65 9,43 

Мінімум 3,18 3,13 

Розмах варіації 6,47 6,30 

Середнє арифметичне значення 6,98 7,07 

Середнє лінійне відхилення  1,68 1,53 

Дисперсія 3,68 3,09 

Середнє квадратичне відхилення  1,92 1,76 

Квадратичний коефіцієнт варіації 27 % 25 % 

 
Зокрема, це відбулося за рахунок покращення КЕІ у країнах Центрально-

Східної Європи, зокрема за рахунок країн, які, вступивши до Європейського Союзу, 
значно покращили свої показники, зокрема, завдяки підвищенню економічного 
сприяння та інституційного режиму (Румунія +1,16, Болгарія +0,91) та у країнах 
Закавказзя (Грузія +0,52, Азербайджан +0,95). 

 

 
 

Рис. 3. Статистична поверхня динаміки індексу економіки знань: регіон Європа та 
Центральна Азія,  2012 р. (побудовано автором на основі джерела [1]) 
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Як видно на рис. 3, негативні тенденції спостерігалися на південному сході, 
південному-заході та півночі регіону. Для країн Центральної Азії зниження 
характерне за рахунок дуже низьких показників усіх чотирьох компонент. Для країн 
Північної та Західної Європи мінусові показники зумовлені нижчими темпами росту 
показників порівняно з активними країнами Центрально-Східної Європи. Щодо 
України, то характерною її рисою, як і двох її сусідів: Росії та Білорусії, є 
надзвичайно низькі показники економічного сприяння та інституційного режиму, та 
надзвичайно високі показники блоку освіти. 

Висновки. Поступово, але всі країни досліджуввааного регіону здійснюють 
позитивні кроки побудови економіки знань, незважаючи на те, що країни регіон 
досить сильно відрізняються одна від одної. Зниження показника квадратичного 
коефіцієнту варіації за період 2000–2012 рр. свідчить про згладження внутрішніх 
відмінностей, з одного боку. З іншого боку, значний розмах варіації КЕІ свідчить про 
те, що країнам-аутсайдерам потрібно зробити ще дуже багато змін, причому зміни 
повинні носити комплексний характер і відноситись до чотирьох структурних блоків 
економіки знань: економічного сприяння та інституційного режиму, інновацій,           
освіти, ІКТ. 
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Prospects. Peculiarities of currency market‟s in Ukraine are explored and its dynamics is 
analyzed. The disadvantages of its functioning in Ukraine are revealed. 
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Інтеграція України до світового співтовариства зумовлює необхідність 

вдосконалення функціонування її валютного ринку як механізму, що забезпечує 
взаємозв‟язок між вітчизняною та світовою фінансовою системою. Таким чином, у 
результаті підвищення впливу процесів глобалізації на економіку України та в 
умовах світової фінансової кризи проблеми підвищення ефективності 
функціонування вітчизняного валютного ринку та перспективи його розвитку 
набувають особливої актуальності. 

Метою цієї статті є аналіз основних тенденцій розвитку та визначення заходів 
для подальшого перспективного його розвитку. 

Актуальність досліджуваної теми обумовили значні проблеми, які на сьогодні 
притаманні валютно-розрахунковому механізму комерційних банків України. 
Зокрема,  у нашій роботі розглядаються проблеми існування «чорного» ринку 
валюти в Україні, невизначеність ситуації у сфері курсоутворення, недосконалість 
валютної законодавчої бази та проблема капіталізації українських комерційних 
банків [2, с. 311]. 

Зростання продуктивних сил, створення світового ринку, поглиблення 
міжнародного поділу праці, формування світової системи господарства, 
інтернаціоналізація та глобалізація господарських зв‟язків призвели до розвитку 
міжнародних валютних відносин, які за своєю сутністю є складною та багатогранною 
системою відносин, що прямо чи опосередковано пов‟язані зі сферою 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Валютний ринок – це, з одного боку, сукупність відносин щодо здійснення 
операцій із купівлі-продажу іноземної валюти, інших валютних цінностей, цінних 
паперів у іноземній валюті та руху іноземних капіталів; з другого боку, сукупність 
інститутів та інституційних механізмів, за допомогою яких здійснюються операції з 
іноземною валютою; з третього боку, офіційні фінансові центри, в яких зосереджено 
здійснення валютних операці. Опосередкований зв‟язок національної економіки з 
міжнародним валютним ринком здійснюється шляхом взаємодії банків, фінансових 
установи, фізичних та юридичних осіб на території України з іноземними 
партнерами, фірмами, організаціями. Цей зв‟язок є більш динамічним. Враховуючи 
кількість операцій цього сектору інтеграції та суто державного,  варто відзначити 
більшу кількість таких зв‟язків, але в менших сумах. 

На ринку України в обороті є дві конвертовані валюти: американський долар та 
євро. Тобто національний валютний ринок є не досить розвиненим та інтегрованим 
у міжнародний. Адже всього у світовому господарстві станом на 2008 р. було                 
17 конвертованих валют. Що ж до української гривні, то вона поки, що є слабо 
інтегрованою та не може застосовуватись у міжнародних розрахунках. Основна 
причина – слабка економіка та дефіцит платіжного балансу [1, с. 504]. 

Основним визначником національного валютного ринку та його відношення до 
міжнародного є валютний курс (табл. 1). Валютний курс визначає місце та роль 
національної валюти на світовому ринку. 

Аналіз сучасного стану валютної системи України засвідчив, що на нього 
негативно вплинула світова фінансова криза. Валютний курс за обраний період 
відображає загальний стан економіки України. Зміцнення курсу гривні в                
2006–2007 рр. спричинено високими урожаями та подорожчанням сільгосппродукції, 
розвитком будівництва та металургії. Але одразу після кризи 2008 р., після 
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структурних змін на всіх основних ринках світу, занепадом сировинного світового 
ринку, курс гривні був змушений підтримувати НБУ для того, щоб запобігти сильного 
пониження курсу національної валюти. 

Таблиця 1 
Динаміка валютного курсу України у 2002–2013 рр.* 

 

Рік 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Курс (за   
100 доларів 
США) 

 
532,66 

 
531,92 

 
505 

 
526,72 

 
793,56 

 
796,76 

 
799,10 

 
799,3 

           * Складено за: [3].  

             

Серед чинників, які викликали різкі коливання курсу гривні та її знецінення в 
умовах світової економічної кризи 2007–2010 рр., слід виділити: 

– надмірні обсяги кредитування в іноземній валюті; 
– бажання банків отримати максимальний прибуток від спекулятивних операцій 

на міжбанківському ринку; 
– суттєве перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією на 

готівковому ринку внаслідок втрати довіри домогосподарств до національної 
валюти, що девальвує. Готівковий ринок перетворився у джерело купівлі іноземної 
валюти для погашення кредитів; 

– підвищення рівня фінансової доларизації та поступова втрата гривнею 
функції нагромадження; 

– зростання державного боргу. 
Розглянувши причетність валютної системи до національного господарства та 

визначивши основні чинники впливу на інтеграцію України до міжнародного 
валютного ринку, варто виділити такі проблеми розвитку валютного ринку України: 

1) зміцнення позиції національної валюти України на світових валютних ринках; 
2) інтеграція національної грошової одиниці у світову та регіональні валютні 

системи відповідно до світових стандартів; 
3) покращення стану й структури платіжного балансу України; 
4) проблема скорочення та ліквідації міжнародної кредитної заборгованості; 
5) визначення оптимальної позиції гривні в зонах «євро» й «рубля» [1, с. 504]. 
Умови вирішення цих проблем: 
– наближення ринкового курсу гривні до паритету купівельної спроможності, у 

тому числі за рахунок стимулювання попиту на гривню на світових валютних ринках; 
– кредити повинні жорстко контролюватись і використовуватися для придбання 

новітніх технологій на світових ринках та у сусідів. Це особливо стосується 
металургійного комплексу як головного постачальника валюти, що потребує 
модернізації та реконструкції. Але не потрібно акцентувати увагу на одному секторі, 
адже авіабудівництво також є стратегічним напрямом для розвитку всього 
промислового комплексу [2, с. 311]. 

Для стабілізації курсових коливань гривні (яка є м'якою валютою і не 
користується попитом за межами країни) в умовах світової економічної кризи НБУ 
акцентував увагу на використанні прямих інструментів валютно-курсової політики. 
Йдеться про перегляд лімітів валютної позиції та заборону враховувати в ній 
резерви; позбавлення резидентів можливості вивозити за кордон валюту, що 
куплена на міжбанківському ринку за індивідуальною ліцензією або залучена у 
вигляді кредитів тощо. Серед інструментів опосередкованого впливу на кон'юнктуру 
внутрішнього валютного ринку НБУ акцентував увагу на валютні «інтервенції». 
Реалізація цих заходів в умовах найвищої девальвації гривні (початок 2009 р.) 
дозволила стабілізувати ситуацію на валютному ринку України. 
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Останні спроби НБУ взяти під контроль купівлю валюти фізичними особами 
валюти не була ефективною та спричинила дефіцит валюти у обмінниках та стала 
спонукати людей навпаки більше скуповувати валюту. 

Валютне регулювання слід змінити та покращити в таких напрямах: 
1) обмеження можливостей комерційних банків щодо здійснення спекуля-

тивних операцій; 
2) обмеження обсягів купівлі іноземної валюти лише потребами проведення 

поточних операцій із зарубіжними партнерами; 
3) створення перешкод для нелегального вивезення іноземної валюти з країни. 
На нашу думку, такі заходи можуть дещо знизити й погіршити кредитний та 

інвестиційний рейтинги України, тому вони повинні вводитись поступово й на 
певний термін. Коли йденться про кредитний рейтинг, то варто відзначити 
важливість цього показника для інвесторів – одне з найбільших джерел притоку 
інвестицій та валютних ресурсів. 

Висновки. Результати аналізу стану й прогнозу розвитку валютного ринку 
України вказують на необхідність проведення докорінних змін, впровадження цілого 
комплексу законодавчих, нормативно правових й інших заходів задля вирішення 
актуальних проблем розвитку валютного ринку, процесів інвестування економіки 
країни й забезпечення інтеграції в систему світового фінансового ринку. 
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Bazeliuk J. А. The Grounds of Health Care Facilities Internationalization. Theoretical 
aspects of health care facilities internationalizations are achieved in this article. Nature and main 
reasons of process initiation are analyzed. Features of health care facilities internationalization 
process are determined. Based on theoretical material, nature of term demonstrated on practice. 

Key words: internationalization, health care facilities, innovation hubs. 

 
Актуальність теми дослідження. Сучасний світ характеризується 

поглибленням взаємозв‟язків між учасниками відносин у всіх сферах діяльності. 
Залежність від факторів та особливостей сучасної територіальної організації 
світового господарства зумовило процеси об‟єднання учасників галузевих і 
міжгалузевих відносин у єдині організаційні. Ці процеси не оминули й галузь 
охорони здоров‟я. Висока залежність ринку медичних послуг від якості та 
доступності надаваних послуг зумовила процес інтернаціоналізації закладів охорони 
здоров‟я з метою їх реорганізації, технічного переоснащення та запровадження 
прикладів вдалої практики управління, використання ресурсів, процесу надання 
послуг. 

Результати дослідження. Зростання вартості медичних послуг у світі 
викликало необхідність негайного покращення їх якості та продуктивності. 
Відповідно до цієї тенденції відбулася поява значної кількості продуктів та медичних 
послуг, що вимагає підвищення рівня захисту споживачів. Так, протягом останніх 
років найдієвішим захистом споживачів є акредитація закладів охорони здоров‟я. 
Споживачі медичних послуг потребують впевненості в тому, що заклади медицини 
відповідають високому рівню якості, що підтверджується відповідними 
сертифікаціями. Зважаючи на це, в низці регіонів світу прерогативу акредитації 
почали делегувати стандартизаційним міжурядовим організаціям, діяльність яких 
імплементована відповідно до прийнятих критеріїв у сфері медичного 
обслуговування. Прикладом таких організацій є Об‟єднання комісія з питань 
акредитації закладів охорони здоров‟я та Міжнародна організація з стандартизації [2].  

Слід звернути увагу, що світова спільнота вибрала шлях до уніфікації єдиних 
правил якості та порядку надання медичних послуг. Цей факт проявляється в тому, 
що процеси інтернаціоналізації у світі змушують країни розробляти уніфіковані 
правила, а наявність відповідного сертифікаційного висновку для окремо взятого 
закладу медицини є свідченням його визнання З іншого боку, вказані вище 
організації розробляють рекомендації щодо покращення якості та доступності 
медичних послуг для окремо взятої країни, регіону на основі функцій дорадчого 
органу. Таким чином, вони сприяють включенню цілої системи закладів в 
інтернаціоналізовану спільноту.  

Для регіону Східної Європи, подібні сертифікаційні організації є одними із 
провідних, які допомагають провести реорганізацію системи охорони здоров‟я, 
привівши її до міжнародних стандартів. На сьогодні низка країн цього регіону стоять 
перед вибором застосування моделей організації охорони здоров‟я з світової 
практики. І саме подібні організації, розробляючи рекомендації для систем 
медицини, впроваджують ринкові механізми управління закладами охорони 
здоров‟я.  

Загалом, процеси інтернаціоналізації, які є продуктом глобалізації світової 
спільноти, в медицині призводять до того, що лікарняні заклади розглядаються як 
окремий структурний елемент системи, наділений автономними правами. Більше 
того, заклади стають повноправними суб‟єктами міжнародних та міждержавних 
відносин. Залучення фінансування на впровадження новітніх технологій, управління 
від міжнародних цільових організації й сприяють цьому процесу.  

Існують дві особливості процесу інтернаціоналізації закладів охорони здоров‟я, 
які виводять це поняття із площини суто економічної: 
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– циркуляція вищого медичного персоналу (професіоналів) – «обіг» 
професіоналів має головну тенденцію до переміщення останніх із бідніших країн до 
більш розвинутих. Це поняття містить два аспекти. Перший із них полягає в тому, 
що молоді професіонали, які отримали освіту у менш розвинутих країнах, прагнучи 
отримати вищий рівень платні за надавані послуги та забезпечити собі якіснішу 
практику переселяються у провідні країни. Другий феномен – політика у сфері 
медичного персоналу розвинутих країн сама націлена на залучення медичного 
персоналу із бідніших країн, тим самим перекриваючи власну недостачу у 
кваліфікованій робочій силі, у функціонуванні закладів медицини; 

– циркуляція пацієнтів – цей феномен інтернаціоналізації діяльності закладів 
медицини виник порівняно нещодавно. Поняття у більшості випадків 
інтерпретується як «медичний туризм». У зв‟язку з поширенням взаємозв‟язків та 
спрощенням доступу до національних ринків послуг, пацієнти мають змогу отримати 
той набір послуг та такого якісного рівня, який їм необхідний на певний момент часу. 
Мотивом «медичного туризму» є або недоступність певного виду медичних послуг 
або ж порівняна дешевизна із тими, які можна отримати в регіоні проживання. За 
природою цей феномен є доволі громіздким та вимагає розробки єдиної 
законодавчої бази для країн-учасниць процесу інтернаціоналізації медичних послуг 
задля вироблення спільних стандартів якості, доступності та узгодження спільних 
стандартів медичного страхування [3, с. 277]. 

Дуже часто питання інтернаціоналізації закладів охорони здоров‟я зводять до 
транскордонного співробітництва. Зауважимо, що транскордонне співробітництво є 
доволі широким поняттям та охоплює цілий спектр сфер, галузей, питань щодо 
налагодження співпраці між регіонами, які формують певне інтеграційне 
угруповання.  

З іншого боку, якщо детально вивчати програми взаємодії, статути 
транскордонних регіонів, то помітно, що питанню взаємодії закладів охорони 
здоров‟я відведена незначна роль. Важко охарактеризувати, чому так відбувається. 
Заклади охорони здоров‟я не можуть функціонувати кожен окремо у власному 
територіальному медичному окрузі. Тому достатньо проблематичним є питання 
реформування та приведення стандартів якості та доступності до вищого рівня 
лише у транскордонному угрупованні. Проте вироблення рекомендацій та 
механізмів, узгодження їх імплементації в процесі інтернаціоналізації сприятиме 
активному реформуванню не лише закладів галузі, а й цілої системи загалом. 

Поняття інтернаціоналізація закладів охорони здоров‟я є одночасно вузьким, 
оскільки містить вузьку спеціалізацію та сферу поширення відносин, а й може 
виходити за рамки територіально-адміністративних регіонів (на відміну від 
транскордонних угруповань). Одним із результатів процесу інтернаціоналізації у 
сфері медицини є об‟єднання регіональних закладів охорони здоров‟я в інноваційні 
хаби – територіальні  об‟єднання у сфері охорони здоров‟я, які поєднують діяльність 
закладів медицини, науково-освітніх установ навколо реалізації завдань підвищення 
якості надання медичних послуг та впровадження новітніх технологій у цей процес. 

Головними завданнями інноваційних хабів є: 
– впровадження дієвих ідей у практику; 
– комерціалізація медичних досліджень; 
– захист від впливу зовнішніх негативних факторів медичних досліджень та 

угод про співробітництво у сфері охорони здоров‟я; 
– підвищення професійних навичок та якостей медичного персоналу; 
– стимуляція застосування новітнього обладнання; 
– проведення тренінгів медичного персоналу усіх рівнів та ланок, а також 

медичних інженерів [1, с. 135]. 
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Переваги тукої моделі очевидні. Не маючи змоги власноруч здійснити 
впровадження чи розробку інноваційних заходів у медицині, регіони об‟єднуються з 
метою кооперації в межах вирішення лише однієї конкретно встановленої мети – 
підвищення якості надаваних медичних послуг. Якщо розглядати питання створення 
інноваційних хабів у медицині з теоретичного погляду, то кожна з країн володіє 
певним набором ресурсів та механізмів із розробки тієї чи іншої технології або ноу-
хау. Так, одна з них – займається розробкою медичних інновацій та розробляє ІТ 
платформу для підтримки інноваційних процесів. Інша – проводить налагодження 
взаємозв‟язків між інноваціями та системою управління, розробляє т. зв. 
«інноваційний двигун». Тоді як третя – впроваджує інновації шляхом інноваційного 
процесу. На досвіді останньої країни – вивчаються переваги, обмеження та інші 
аспекти від впровадження інновацій у функціонування системи закладів охорони 
здоров‟я.  

Подібна система може мати й більше учасників, але вважається, що 
оптимальною моделлю є участь від 3 до 5, оскільки більша їх кількість призведе до 
нагромадження процесів та ускладнення інтегрування інновацій у діяльність 
закладів медицини. 

Результати функціонування інноваційних хабів у медицині поділяють :   
 – Первинний ключовий результат: відбувається впровадження та 

створюються умови для подальшого розвитку клінічної концепції і на регіональному,  
і на національному рівнях; комерційні та державні ІТ системи частину своєї 
діяльності переорієнтовують на підтримку та створення відкритих інновацій як для 
споживачів медичних послуг, так і для закладів охорони здоров‟я; наслідком 
застосування інновацій є їх інтегрування у систему управління діяльністю закладами 
медицини; створення інноваційного мотору – організаційних інновацій, спрямованих 
на використання закладами медицини;  

–  Похідний ключовий результат – розробка та впровадження новітніх 
технологій потребує залучення місцевої індустрії, що, у свою чергу, потенційно 
створює певну кількість робочих місць; істотний вплив досвіду функціонування 
інноваційних хабів на інші регіональні та національні проекти, органи             
управління [1, с. 149]. 

Висновки. Поняття інтернаціоналізації закладів охорони здоров‟я є новим для 
наукової літератури та малодослідженим, проте відзначимо важливість його 
детального вивчення, оскільки переваги від цього процесу очевидні. Учасники 
відносин у сфері медицини завдяки встановленню міжрегіональних відносин мають 
змогу підвищити рівень якості та доступності медичних послуг, надаваних 
закладами галузі, не маючи навіть на те відповідної ресурсної бази. Подальше 
вивчення цієї проблематики вважаємо за необхідне. 
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Розглядається питання розвитку малого та середнього підприємництва в 

транскордонному регіоні. Особлива увага приділена впливу політики територіальних громад 
на ведення бізнесу та розвитку підприємництва в регіоні. Розглянуто різноманітні типи 
політики територіальних громад у сфері підприємництва. 

Ключові слова: місцева влада, транскордонний регіон, мале та середнє 
підприємництво. 

 
Dudka O. О. Impact of the Local Authority on Cross-border Entrepreneurship 

Development. Problems of small and medium enterprises development in cross-border regions are 
achieved in this article. Special attention paid to impact local authority policy on doing business and 
entrepreneurship development in the region. Considered several types of impact policy.  

Key words: local authority, cross-border region, small and medium enterprises. 

 
Актуальність теми дослідження. Транскордонне підприємництво відноситься 

до виду підприємницької діяльності, яка здійснюється через державні кордони. 
Регіони, виходячи з вказаного поняття, отримують потенційні переваги. Для 
підприємництва – це можливість доступу до нових ринків та збуту й постачання, 
капіталу, робочої сили та технологій. Транскордонне підприємництво повинно 
сприяти отриманню вигод по обидві сторони кордонів співробітництва. В цьому 
контексті транскордонне підприємництво може розглядатися в ролі рушійного 
активу регіонального розвитку та сприятиме перетворенню периферійних регіонів 
на ядро економічного та соціального розвитку країни або її частини. 

В межах транскордонного співробітництва підприємництво може набувати 
різноманітних форм: починаючи від звичайної до об‟єднання капіталу чи створення 
стратегічних альянсів між підприємствами та іншими учасниками. Тоді, як одні 
форми мають на меті довготермінову співпрацю, інші – мають обмежений термін дії 
відповідно до обставин та мети їх існування. 

Створення політичного та законодавчого середовища існування та функціонування 
транскордонного підприємництва повинно розглядатися як частина регіональної 
стратегії розвитку учасників транскордонного угруповання. Слід відзначити, що 
транскордонне співробітництво розглядається як рушій розвитку регіонів, як можливість 
отримання економічних переваг, а відмінність у рівнях економічного розвитку та різних 
рівнях державного управління, функціонування регіонального підприємництва впливає 
на природу та ступінь взаємодії суміжних територій через кордони.  

Метою дослідження є визначення взаємозв‟язку між територіальними 
громадами та політикою, яку вони здійснюють відносно підприємництва в межах 
транскордонного угруповання. 
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Результати дослідження. Усі учасники транскордонного угруповання – 
місцеві органи влади, громадські організації, населення, підприємницькі структури і 
т. п. у своїй діяльності пов‟язані між собою й функціонують у межах визначеної 
території та визначених колегіальними органами повноважень. Лише підприємницькі 
структури «наділені» відповідно до природи своєї діяльності можливістю 
функціонувати не лише в межах вказаного регіону, а й поза його територією. Саме 
процеси інтернаціоналізації надають підприємництву такі особливості. 

Інтернаціоналізація, або іншими словами – поглиблення взаємозв‟язків, 
«зв‟язує» підприємництво із усіма функціонуючими учасниками транскордонного 
угруповання. Тому враховуючи діяльність транскордонних та місцевих 
територіальних громад, діяльність бізнесу підпадає під регулювання з боку останніх. 
Таке регулювання зумовлене й тим фактором, що територіальні громади ставлять 
перед собою завдання отримання більших вигод та усунення викликів сучасності 
для населення та середовища. в якому вони проживають [1, с. 15].  

Безперечно, основою політики територіальних громад є сприяння та 
забезпечення соціально-економічному розвитку власних територій, а транскордонне 
підприємництво забезпечує прикордонні регіони безліччю переваг, які сприятимуть 
їхньому розвитку. Типово, що прикордонні території є відірваними від основної 
національної економічної активності. Як результат, виникає потреба у створені 
політики середовища, яка полегшуватиме виникнення продуктивних форм 
транскордонної співпраці у сфері підприємництва як необхідної частини стратегій 
регіонального розвитку прикордонних територій. 

Однак, відносини між розвитком підприємництва та транскордонним 
співробітництвом має зворотну дію. З одного боку, транскордонне співробітництво 
може діяти як стимулятор розвитку підприємництва в регіонах, які мають значні 
недоліки, перебуваючи на периферії. З іншого боку, сутність та розмір існуючого 
підприємництва в прикордонному регіоні прямо впливає на рівень зацікавленості в 
транскордонному співробітництві, оскільки в ході такої співпраці, впливатимуть на 
кількість суб‟єктів господарювання, які перебувають у пошуку ринків, 
постачальників, капіталу та інновацій, що потенційно транскордонні підприємства 
можуть запропонувати [1, с. 23]. 

Незважаючи на всі переваги, регіон в особі місцевого управління, а також 
системи державотворення може мати негативний вплив на розвиток 
інтернаціоналізації підприємництва на прикордонних територіях. Так, за даними 
ОЕСР, законодавчі труднощі у доступі до внутрішніх ринків країн-партнерів, а також 
обмежена інформація щодо можливості діяльності на їхній території відносяться до  
найважливіших бар‟єрів процесу інтернаціоналізації розвитку підприємництва [3, с. 8].  

Оскільки учасники транскордонного співробітництва від діяльності 
підприємництва отримують переваги в можливості розвитку місцевої економіки, 
забезпечення соціальних потреб населення та наповнення бюджету, регулювання 
діяльності територіальними громадами зводиться переважно до таких заходів: 

– регулювання внутрішньорегіональної політики у сфері ведення торгівлі; 
– регулювання руху ресурсів та рівня доступу до них; 
– регуляторна політика у сфері гармонізації місцевого законодавства та 

правил ведення підприємницької діяльності [2, с. 110]. 
З метою регулювання та впливу на діяльність транскордонного підприємництва 

територіальними громадами здійснюються такі політики (заходи): 
– Політика із непрямим впливом. Підприємництво зацікавлене у розвитку 

транскордонної співпраці через розширення законодавчого середовища. Прикладом 
можуть слугувати заходи територіальних громад, націлених на підтримку кооперації 
в системі підприємство–підприємство. Законодавче середовище може видаляти 
непотрібні перешкоди й формувати середовище найбільш сприятливе для ведення 
бізнесу. Визначено шість способів, завдяки яким територіальні громади можуть 
вливати на природу та темпи розвитку підприємництва: 
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1. Макроекономічна політика – шляхом впливу на здатність та готовність 
підприємництва до інвестування. 

2. Витрати, пов‟язані із упровадженням законодавчих ініціатив. У більшості 
випадків, у непропорційно великих обсягах лягає на малі підприємства. 

3. Податкова політика, яка включає величину загального податкового тягаря, 
частоту та зміни, методи, які використовуються для збору податків. 

4. Вплив місцевих органів влади на різноманітність ринкоутворюючих інституцій. 
5. Вплив місцевих органів влади на кількість підприємств у регіоні; позиція та 

поведінка окремих політиків та представників місцевої влади у стосунках із підприємствами. 
6. Пряме втручання, направлене на виділення допомоги малим підприємствам 

задля подолання недоліків і відсутності конкурентних переваг останніми. 
Іншим релевантним аспектом розширення законодавчого середовища – це 

підвищення ефективності в процесі доставки товарів та послуг. Для того, щоб 
ефективно впроваджувати заходи, спрямовані на сприяння та заохочення 
транскордонного підприємництва, функціонування т. зв. агентств із підтримки 
ведення бізнесу та створення їх мережі, є необхідною умовою. 

– Політика із прямим впливом. Заходи спеціально орієнтовані на 
заохочення й розвиток транскордонного підприємництва зазвичай зосереджені на 
задоволені потреб фірм, зацікавлених у пошуку та співпраці з іноземними 
партнерами, створення форуму підприємств, які обмінюються інформацією і, таким 
чином, полегшують вирішення юридичних і регуляторних питань на території 
транскордонного ринку. У ситуації обмежених ресурсів громади є потреба надання 
адресної допомоги фірмам, орієнтованим на власний розвиток, які прагнуть вести 
діяльність або збільшити свою присутність на зовнішніх ринках; та/або шукають 
шляхи розширення більш інтернаціоналізованої бази постачання, ринку капіталу, 
технологій або «ноу-хау». Одним із ключових факторів впливу на здатність 
підприємств до транскордонного співробітництва або розширення 
інтернаціоналізації є доступ до інформації. Основна інформація про потенційні 
вигоди та ризики інтернаціоналізації бізнес-партнерства є важливою формою 
обізнаності. Донесення подібної інформації здійснюється через започаткування 
територіальними громадами окремо або спільно із бізнес-структурами 
інформаційних агенцій. Основна їх роль полягає в донесенні до підприємств 
інформації стосовно регуляторних і торгових режимів у країнах-партнерах. 
Найбільш дієва та поширена техніка, яка використовуються для стимулювання 
розвитку партнерства між малими та середніми підприємствами транскордонного 
регіону – зведення бізнес-партнерів шляхом становлення B2B-контактів (Business-
to-Business). Таким чином, партнери мають змогу отримати та вивчити інформацію 
про діяльність та потенціал один одного наочно [2, с. 132]. 

Базуючись на політиці та заходах, які здійснюють територіальні громади в 
контексті розвитку транскордонного підприємництва, виділяють три типи 
транскордонних регіонів: 

– регіони, де політика територіальних громад є скоріше стримуючою; 
– регіони, де політика територіальних громад є скоріше розвиваючою; 
– регіони із розвиваючою політикою [2]. 
До першого типу належать регіони, які більшою мірою належать до країн із 

централізованим керуванням економікою, жорстким контролем наповнення 
соціальної сфери за рахунок бізнесу та низьким рівнем обізнаності населення й 
підприємств від переваг ведення транскордонної діяльності. У таких регіонах 
територіальні громади у питаннях сприяння розвитку транскордонного 
підприємництва керуються виключно національним законодавством. Таким регіонам 
притаманна наявність потенційно розвинутого секторів економічно-соціального 
життя та такого рівень розвитку якого, є значно нижчим. Для прикладу можуть 
слугувати транскордонні об‟єднання Росії та Фінляндії. 
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До другого та третього виду належать регіони з пропорційно однаковим 
економічним розвитком. Територіальні громади в силу децентралізованого 
управління наділені широким спектром повноважень у сфері управління соціально-
економічним життям регіонів. Визнано, що цей тип регіонів є найбільш вдалим для 
розвитку транскордонного підприємництва, а політика територіальних громад є 
гнучкою та відповідає потребам як бізнесу, так і населення транскордонного 
угруповання. До такого типу належать транскордонні регіони між Болгарією та 
Грецією, Польщею та Словаччиною [2, с. 148]. 

Висновки. Отже, що територіальні громади транскордонних регіонів мають 
можливість впливати на ведення підприємництва та сприяти його розвитку. Є два 
шляхи здійснення такого впливу – прямий, який зводиться більшою мірою до 
інформування та сприяння у становленні й налагодженні зв‟язків між 
підприємствами угруповання, та непрямий, який тісно пов‟язаний із державною 
політикою в економічній та соціальній сферах. Все ж одним із головних завдань 
територіальних громад є сприяння започаткування та ведення транскордонного 
підприємництва у світлі того, що регіони отримують конкурентні переваги поряд із 
іншими регіонами однієї країни через спрощення доступу підприємств до іноземних 
ринків збуту, капіталу, робочої сили та технологій, забезпечуючи тим самим 
наповнення бюджету та розвиток соціальної сфери у середині регіону та 
транскордонного угруповання загалом. 
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сфері земельних відноси. Виявлено основні наслідки та проблеми реформування 
земельних відносин у країнах Центрально-Східної Європи. 

Ключові слова: земельна реформа, сільське господарство, країна, Центрально-
Східна Європа. 

 
Huz R. S. Peculiarities of Land Reforms Realization in the Countries of Central and 

Eastern Europe. The peculiarities of the land reforms realization in the countries of Central and 
Eastern Europe were analyzed. The characteristic changes that have occurred in some countries 
of the region in the sphere of land relations have been examined. The basic consequences and 
problems of reforming of land relations in the countries of Central and Eastern Europe have been 
revealed.  

Key words: land reform, agriculture, country, Central and Eastern Europe. 

 
Актуальність теми дослідження. Земельна реформа є однією з 

найважливіших у програмі економічних перетворень в Україні. Трансформації у 
сфері земельних відносин розпочалися разом із здобуттям незалежністі Україною й 
тривають уже понад 20 років, але, на жаль, досі багато проблем так і залишилися 
невирішеними. Тому актуальним є дослідження особливостей реформування 
земельних відносин у постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи з 
метою переймання їхнього досвіду у створенні вітчизняної кадастрової системи.  

Метою дослідження є вивчення досвіду проведення земельної реформи в 
країнах Центрально-Східної Європи. 

Згідно з метою дослідження нами розв‟язувалися такі завдання:  
– проаналізувати особливості проведення земельної реформи в країнах регіону;  
– виявити основні наслідки та проблеми реформування земельних відносин у 

країнах Центрально-Східної Європи. 
Виклад основного матеріалу. Комплекс радикальних аграрних перетворень у 

постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи можна охарактеризувати як 
впровадження в життя певної приватизаційної моделі. Її відзначають такі  риси:  

– орієнтація на множинність форм власності та господарювання; 
– послідовне проведення аграрної реформи із забезпеченням свободи вибору 

форми власності, включаючи й право приватної власності на землю; 
– реорганізація великих державних сільськогосподарських підприємств задля 

пристосування їх структури до ринкових умов; 
– новий підхід до кооперативної власності (поряд з існуючими утворюються 

кооперативи нового типу, об‟єднуються приватні господарства); 
– розвиток акціонування та паювання; 
– здійснення приватизації значного кола підприємств у переробних галузях АПК; 
– реальна допомога держави та державна підтримка аграрних перетворень, 

становлення нових форм господарювання на селі [1].  
Хоча в різних країнах регіону стартові умови для здійснення перетворень у 

сільському господарстві були дещо неоднаковими, все ж із початку цих перетворень 
аграрна політика фокусувалася, насамперед, навколо перебудови структури 
власності [7]. 

Перший законодавчий акт стосувався трансформування економічного устрою. 
Він дав змогу запровадити приватну власність і засади вільного ринку. Право 
власності на землю й виробничі фонди, знайдене в результаті реституції та 
приватизації колективних і державних сільськогосподарських підприємств, 
реалізується різноманітними засобами: шляхом індивідуального господарювання, 
коли власник землі одержує свою ділянку в натурі й утворює приватну ферму; 
шляхом продажу або здачі в оренду отриманих у ході реституції ділянок землі й 
фондів; шляхом одержання дивіденду на власність від прибутку реорганізованого 
кооперативу; за рахунок так званого «мертвого капіталу» для не членів 
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трансформованого кооперативу, який може бути повернутий цим кооперативом 
через декілька років (у Чехії й Словаччини – протягом 7 років) [6]. 

Розглянемо характерні зрушення, що відбулися в окремих країнах регіону в 
сфері земельних відносин. Структури власності, що склалися в сільському 
господарстві країн, які здійснюють перехід до ринкової економіки, залежать, 
насамперед, від ступеня розвитку земельної реформи й  завершеності процесів 
реституції, яка передбачає відновлення майнових прав власників, їх нащадків чи 
правонаступників на землю, нерухоме майно та засоби виробництва, які раніше 
були націоналізовані, конфісковані або іншим способом вилучені проти їх волі у 
власність держави [5]. Процес реституції значно стримує реформування аграрного 
сектора, але заради уникнення соціальних потрясінь, відновлення справедливості 
такий підхід себе виправдав. Країни відмовилися від форсування цих процесів, 
йдучи на значні втрати через зволікання. 

Однак, реституція власності виявила, що більшість колишніх власників землі чи 
їх спадкоємців нині не бажають мати справи з сільськогосподарським вироб-
ництвом. Так, в Угорщині, згідно з законом про компенсацію з‟явилося 1,5 млн 
землевласників із середньою площею землі 2–4 га. Переважна більшість із них не 
бажає вести сільське господарство. В Литві, де дозволено грошову компенсацію, 
найбільше претендентів на власність вимагають вартісного відшкодування (за 1 га 
землі відшкодовується 150–425 дол. США). В Естонії, через невигідність 
сільськогосподарського виробництва 25‒30 % реституційної землі не вимагається 
колишніми власниками [4].  

В тих країнах, де внаслідок приватизації утворилося багато дрібних 
землевласників, актуальною проблемою є укрупнення землекористування. Тож 
реформування великих господарств сприймалось лише як приватизація землі та 
майна, а не як створення нових господарських одиниць. Відсутність довготривалих 
програм розвитку сільського господарства є одним із найвагоміших недоліків у 
реструктуризації аграрного сектору. 

Великими втратами супроводжувався процес розподілу нерухомого майна, 
техніки й тварин у Болгарії, Румунії, Албанії, де значна частина майна, яке не могло 
бути поділено, було зруйновано та розкрадено, а велика техніка не знайшла 
раціонального використання.  

Таким чином, як свідчить досвід, за умови широкого створення повністю 
незалежних індивідуальних фермерських господарств замість колишніх підприємств 
спостерігалося неефективне використання матеріально-технічної бази великих 
господарств. 

Дещо інший шлях післяприватизаційного розвитку сільського господарства 
обрано в Чехії, Угорщині, Словаччині. В Чехії перетворення аграрного сектора не 
супроводжувалося деколективізацією, колишні кооперативи трансформувалися у 
приватні юридичні особи. Законодавство заохочувало також приватне 
господарювання. Як у Чехії, так і у Словаччині підтримувалося створення менших 
колективних форм господарювання на базі кожного сільського населеного пункту.  У 
Чехії, Угорщині та Словаччині при розпорошеності власності на землю 
господарювання є сконцентрованим, що позитивно впливає на конкуренто-
спроможність сільського господарства [8]. Найпоширенішою формою колективного 
господарювання є сільськогосподарські кооперативи, які ґрунтуються на приватній 
власності на майно та землю їхніх членів.  

Внаслідок аграрних перетворень у країнах регіону виникла серйозна проблема 
безробіття. Рівень безробіття в деяких країнах досяг небачених раніше масштабів. 
Наприклад, із прийняттям нового закону про кооперативи, згідно з яким членство в 
кооперативі не гарантує в ньому роботи, в Угорщині кількість працівників у 
сільськогосподарських кооперативах протягом 1989–1993 рр. зменшилася на 50 % [2]. 
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Головними причинами відтоку працівників із сільського господарства було 
зменшення виробництва продукції, зниження попиту на робочу силу, різке 
скорочення заробітків у сільськогосподарському виробництві, порівняно з іншими 
секторами економіки. Практично у всіх аналізованих країнах із метою вирішення 
проблеми безробіття визнано за необхідне створення робочих місць на селі, не 
пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю. Для відновлення зайнятості в 
сільській місцевості передбачається розвивати таку діяльність, як ремесло, 
сільський туризм, різні послуги. 

Таким чином, у тих країнах, де була розпорошена структура власності й 
господарювання, сільське господарство в період трансформації відіграло важливу 
роль буфера негативних соціальних тенденцій, що полегшило соціальні та 
економічні проблеми безробіття й низьких доходів у промисловій сфері. Проте в цій 
ситуації виникли також проблеми. Значно збільшилася кількість людей із неповною 
зайнятістю, тому що в них через негативні тенденції в економіці країни зникла 
альтернатива займатися іншим, крім сільського господарства, видом діяльності. 
Тобто, в аграрній сфері виникла проблема прихованого безробіття. Крім того, 
розпорошеність земельної власності й господарювання, полегшуючи соціальний 
тиск, викликаний економічною кризою, усунула дійсне функціонування ринку землі. 
Економічна криза призводить до ситуації, яка характеризується відсутністю ринку 
землі та руху робочої сили [4]. У Словенії, наприклад, у період економічного спаду 
лише в декількох випадках було залишене господарювання на фермі. Це говорить 
про те, що необхідне укрупнення ферм і підвищення їх продуктивності може бути 
тільки після зростання життєвих стандартів населення. Лише дійсна можливість 
заробити високі доходи поза межами сільського господарства може послабити 
існуючий тиск на фермерську землю. 

Отже, в країнах Центрально-Східної Європи, внаслідок реформування аграрної 
сфери, в одних державах на першому місці стоїть проблема створення господарств 
оптимальних розмірів (Польща, Словенія, Хорватія), в інших – через створення 
більш дієвих форм колективного господарювання – зменшення безробіття на селі 
(Чехія, Угорщина, Словаччина та ін.). Албанія, а також Румунія й Болгарія, 
намагаючись провести швидку деколективізацію, допустили значне знищення вже 
створеної на селі матеріально-технічної бази. 

Як свідчить досвід, нині ринок землі найбільшою мірою необхідний для 
використання під заставу [2]. В нових фермерських господарствах бракує капіталу 
для успішної сільськогосподарської діяльності. Створені в деяких країнах 
спеціалізовані фонди кредитування сільського господарства не відіграють потрібної 
ролі. Для активнішого залучення коштів у сільське господарство визнається за 
необхідне утворити добре організований і контрольований державою ринок землі. 

Висновки. Результати аналізу проведення земельних перетворень у країнах 
Центрально-Східної Європи показують, що загалом реформа направлена на 
приватизацію землі й передачу її у власність безпосереднім виробникам 
сільськогосподарської продукції. На базі колишніх господарств створюються 
кооперативні підприємства нового типу: спілки, асоціації кооперативів, об‟єднання, 
фермерські господарства тощо. Обмежуються права вільного розпорядження 
землею шляхом введення обов‟язкового використання землі для сільського 
господарства на протязі декількох років. У більшості країн заборонено продавати 
землю іноземцям. Ринки купівлі-продажу та оренди сільськогосподарських земель 
створювалися через приватизацію державних земель і повернення (реституцію) 
земель, що були конфісковані, її попереднім власникам або їх спадкоємцям.  
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Проведено ретроспективний аналіз господарського освоєння території Волинської 

області. Проаналізовано процес господарського освоєння території області в радянський 
період (1939–1991 рр.). Визначено основні особливості протікання процесу освоєння 
території Волинської області в цей період.  
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Maister A. А. Retrospective Analysis of the Economic Use of Volyn Region Territory 

in the Soviet Period (1939–1991 years). A retrospective analysis of the economic use of Volyn 
region territory is conducted. The process of economic use of Volyn region territory in the Soviet 
period (1939–1991 years) is analysed. The main features of the use process of Volyn region 
territory in this period are defined. 

Key words: territory, use, economic use, soviet period, Volyn region. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес господарського 

освоєння території протікає у просторово-часовій площині. Дослідження процесу 
освоєння території будь-якого таксономічного рангу не може обходитись без його 
ретроспективного аналізу. Історичний підхід до дослідження процесу господарського 
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освоєння території дає змогу проаналізувати історичний розвиток цього процесу, а 
отже краще зрозуміти його основні першопричинні проблеми.  

Метою дослідження є ретроспективний аналіз процесу господарського 
освоєння території Волинської області протягом 1939–1991 рр. 

Виклад основного матеріалу. 1 вересня 1939 р. Німеччина перетнула кордон 
Польщі, що засвідчило початок Другої світової війни. 17 вересня 1939 р. радянські 
війська перейшли польський кордон і приєднали Західну Україну до УРСР у складі 
СРСР. Волинську область у її сучасних межах було утворено 4 грудня 1939 р. Для 
Західної України, зокрема й Волинської області у цей час розпочався новий період 
політичного й соціально-економічного розвитку. Радянською владою впроваджу-
валися адміністративно-командні основи економіки. У Волинській області в цей 
період розпочалося збільшення інтенсивності процесів господарського освоєння 
території. Промислове освоєння території області проводилося у формі 
індустріалізації. Протягом 1940 р. шляхом об‟єднання кустарних, ремісничих і 
дрібних підприємств було створено 139 артілей промислової кооперації, 66 міських і 
районних харчокомбінатів. Сільськогосподарське освоєння регіону відбувалося у 
формі колективізації, основою якої стали колективні господарства (колгоспи). Так, 
перший колгосп у Волинській області був організований у січні 1940 р. у                             
с. Уховецьк Ковельського району [6, с. 114]. У 1941 р. в області налічувалося вже 
663 колгоспи [4, с. 179].   

Інтенсифікацію процесів господарського освоєння території Волинської області 
перервала Велика Вітчизняна війна, яка розпочалася нападом Німеччини на 
Радянський Союз 22 червня 1941 р. Волинська область у перші дні війни прийняла 
однієюз перших удар і була окупована гітлерівською Німеччиною 8 липня 1941 р. 
Територія області повністю визволена від німецьких окупантів лише 22 липня         
1944 р. Ця війна принесла найбільші розрухи Україні, зокрема й Волинській           
області [6, с. 137].  

У післявоєнні роки відбувалася відбудова господарства Волинської області, 
яка тривала до кінця 1940-х рр. Промисловість області досягла довоєнного рівня по 
валовому виробництву продукції у 1949 р., але її рівень був низьким. У структурі 
промислового виробництва значну частку займала продукція лісозаготівельної і 
деревообробної (38 %) та харчової (36 %) галузей. Причиною низького рівня 
промислової освоєності території області була слабка паливно-енергетична база.   

У 1947 р. був створений трест «Волиньвуглерозвідка» й виявлено перші 
промислові поклади кам‟яного вугілля. У 1949 р. створено трест «Західшахтобуд» і 
закладено перші три шахти  [4, с. 179]. У 1950-х рр. розпочалося освоєння 
Львівсько-Волинського вугільного басейну. В Іваничівському районі розпочалося 
інтенсивне будівництво вугільних шахт і шахтарського селища на 10–15 тис. чол., 
якому 10 квітня 1950 р. було присвоєно назву «Нововолинськ» [13, с. 20]. До 1963 р. 
було побудовано дев‟ять шахт.  

Освоєння Львівсько-Волинського вугільного басейну дало змогу розв‟язати 
проблему забезпеченості Волинської області електроенергією. У 1955 р. в області 
нараховувалося 250 електростанцій, які щорічно виробляли 20 млн кВт/год 
електроенергії, що не забезпечувало потреб економіки області. І тільки після відкриття 
родовищ кам‟яного вугілля й спорудження Добротвірської ДРЕС споживання 
електроенергії значно зросло. Промислові підприємства й міста Волинської області 
електроенергію від Добротвірської ДРЕС одержали в 1959–1960 рр. [6, с. 150]. 

Важливим паливним ресурсом в області залишався також і торф, видобуток 
якого (Гавчицьке, Ковельське, Журавичівське, Маневицьке, Підцаревицьке 
родовища) був економічно виправданим та значно дешевшим порівняно із кам‟яним 
вугіллям. У 1965 р. було введено в експлуатацію Журавичівський торфобрикетний 
завод [8, с. 96].  
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Важливе місце у Волинській області займало машинобудування та 
металообробка, розвиток яких у 1950–1960-х рр. відбувався переважно шляхом 
розширення й реконструкції підприємств. У  1955 р. засновано Нововолинський 
ремонто-механічний завод. У 1956 р. для потреб залізничного транспортну 
спорудили механічний завод у м. Ківерці [1, с. 305]. На базі Луцького 
авторемонтного заводу в 1959 р. створено машинобудівний завод, що дозволило 
запровадити випуск нових видів продукції та суттєво збільшити обсяги виробництва 
[11, с. 171]. У березні 1960 р. на базі Луцького ливарно-механічного заводу створено 
приладобудівний завод із випуску приладів для вимірювання температури. У 1962 р. 
почав випускати продукцію Луцький електроапаратиий завод, створений на основі 
невеликого монтажного підприємства [9, с. 138]. У 1971 р. запрацював Ковельський 
завод сільськогосподарських машин. Завод випускав обладнання для тваринницьких 
ферм. У 1976 р. введено в експлуатацію Нововолинський завод спеціального 
технологічного обладнання. Введення в дію нових потужностей дало змогу збільшити 
питому вагу валової продукції машинобудування та металообробки в галузевій 
структурі промисловості області від 8 % у 1950 р. до 26 % у 1986 р., що підвищило 
загальний рівень промислової освоєності території Волинської області [4, с. 182]. 

Збільшення обсягів промислового та житлового будівництва сприяли розвитку 
промисловості будівельних матеріалів. До 1955 р. галузь була представлена в 
області лише невеликими цегельними підприємствами. У 1955 р. розпочалося 
виробництво залізобетонних конструкцій і деталей у Луцьку, Нововолинську, Ковелі. 
У 1973 р. було введено в експлуатацію Луцький картонно-руберойний завод, а на 
початку  1980-х рр. побудовано Луцький завод великопанельного домобудування. 

Особливо сприятливі умови Волинська область мала для лісогосподарського 
освоєння, адже ліси займали третину її території. Значний розвиток мала лісова та 
деревообробна промисловість. До середини 1950-х рр. ці галузі посідали провідне 
місце у структурі промислового виробництва області. 

У 1970-х рр. розпочався розвиток хімічної промисловості Волинської області. У 
1962 р. побудовано у смт Ратне перший в Україні завод хвойного борошна й пасти 
(лісохімзавод). У 1972 р. запрацював Луцький завод виробів із пластмас, а в 1973 р. 
– Луцький завод синтетичних шкір. У Луцьку функціонувала також фабрика 
побутової хімії (сьогодні ВАТ «Спектр»).  

Значного розвитку в цей період набуває харчова промисловість, зокрема 
цукрова галузь. До середини 1950-х рр. у Волинській області не було ні одного 
цукрового заводу. У 1957 р. на повну потужність запрацював Іваничівський цукровий 
завод. У 1958 р. було запущено Гнідавський і Горохівський цукрові заводи, а в           
1959  р. – Володимир-Волинський. У Горохові, Локачах, Камінь-Каширському 
запрацювали механізовані маслозаводи. У 1960 р. почала працювати Луцька 
макаронна фабрика. Протягом наступних років було реконструйовано 
Нововолинський і Ковельський хлібозаводи, Луцький і Павлівський пивзаводи. У 
1967 р. почав працювати Ковельський крохмальний завод. У 1977 р. розпочав 
випуск продукції Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів [11, с. 155]. 

Певні зрушення були й у легкій промисловості Волинської області. У 1958 р. 
вперше в області було побудовано льонозавод у м. Ковель, який запрацював у  
1959 р. [6, с. 160]. У 1960 р. у смт Рожище на базі невеликої артілі створена перша в 
області прядильно-ткацька фабрика, спеціалізована на виробництві пряжі, тканин і 
ковдр. Швейна промисловість також набула розвитку. У 1964 р. засновано 
Нововолинський цех Володимир-Волинської швейної фабрики. У 1967 р. у 
Нововолинську було запущено бавовнопрядильну фабрику [12, с. 64]. У 1977 р. 
запрацювало найбільше підприємство Луцька – шовковий комбінат. Введення в дію 
цього підприємства сприяло зростанню обсягів виробництва продукції легкої 
промисловості, яка стала однією із головних галузей спеціалізації області.  
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Помітні зміни відбувалися й у сільськогосподарському освоєнні території 
Волинської області. З часу створення колгоспів соціалістична система на селі 
розвивалася всього у двох формах – державні підприємства (радгоспи) й 
кооперативні (колгоспи). До 1990 р. ці форми господарювання вважались єдиними 
можливими формами власності в сільському господарстві. Українське село до 
середини 1950-х рр. залишалося переважно колгоспним. У 1954 р. розпочалося 
перетворення колгоспів у радгоспи. Паралельно із цим йшов процес укрупнення 
колгоспів [7, с. 420–421]. У 1950–1955 рр. кількість колгоспів у Волинській області 
зменшилась із 907 до 581. На кінець 1964 р. їх кількість становила 352 [2, с. 135].  

До середини 1960-х рр. темпи розвитку сільськогосподарського виробництва 
були незначними. Поголів‟я худоби в колгоспах і радгоспах упродовж 1953–1964 рр. 
зростало повільними темпами. Якщо на 1 січня 1953 р. в області нараховувалося 
155,1 тис. голів ВРХ, то на 1 січня 1963 р. – 388,1 тис. голів. У 1964 р. поголів‟я ВРХ 
зменшилося до 364,3 тис. голів [2, с. 98–99].  

Починаючи із середини 1960-х рр., відбуваються позитивні зміни у сільському 
господарстві. У результаті списання колгоспам заборгованості й цільової державної 
допомоги багато з них покращило свої економічні показники. Збільшилась 
урожайність культур, продуктивність тваринництва. У 1970-х рр. було створено       
30 тваринницьких комплексів із відгодівлі ВРХ і свиней. Функціонувало дві потужних 
птахофабрики – Володимир-Волинська і Рожищенська та дев‟ять міжгосподарських 
птахооб‟єднань. Станом на 1986 р. у Волинській області функціонувало                 
339 колгоспів, 39 радгоспів, вісім держгоспів і 13 міжгосподарських підприємств              
[6, с. 184]. Сільськогосподарське освоєння території області у цей період 
відбувалося переважно екстенсивним шляхом, за рахунок збільшення площ 
сільськогосподарських угідь, поголів‟я худоби тощо.  

З 1950-х рр. у Волинські області розпочалося інтенсивне  гідромеліоративне 
освоєння території, метою якого було осушення заболочених земель та залучення 
осушених територій у сільськогосподарське виробництво. Протягом 1956–1996 рр. 
було побудовано 191 осушувальну системи [5, с. 7]. Станом на 1985 р. 
меліоративний фонд області становив 645 тис. га землі, із них осушено 356,5 тис, 
га, у тому числі сільськогосподарських угідь – 288 тис. га [10, с. 47]. 
Гідромеліоративне освоєння сприяло підвищенню загального рівня господарської 
освоєності території області.  

У радянський період проводилося також інтенсивне транспортне освоєння 
території Волинської області. За десять післявоєнних років було побудовано 195 км 
доріг. Станом на 1 січня 1959 р. в області нараховувалося 555 км доріг, із них 355 км 
– автошляхи загальнодержавного значення. Протягом 1966–1970 рр. було 
прокладено й реконструйовано 522 км доріг із твердим покриттям. У 1970-х рр. 
темпи дорожнього будівництва зросли у півтора рази,  прокладено 720 км доріг. У 
1976–1980 рр. було зведено 656 км доріг, зроблено 78 під‟їздів до сільських 
населених пунктів. Протягом 1987–1990 рр. організаціями шляхового будівництва 
здано в експлуатацію ще 454 км доріг [3]. 

Висновки. У 1939–1991 рр. відбулися суттєві зміни у соціально-економічному і 
політичному розвитку Волинської області, що зумовило нові види та методи 
господарського освоєння території регіону. Для радянського періоду був 
характерним аграрно-промисловий цикл освоєння території із дуже високою 
інтенсивністю процесів господарського освоєння.  
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Pasevich Y. V. Actual Problems Employment and Unemployment of the Volyn 
Region. Provinces labour market. This article examines the implemented analysis and the list of 
the actual problems of employment and unemployment in the Volyn Provinces labour market. 
Justified and proposed directions for the implementation of measures, directions of the Security of 
the demand of labour force in the Volyn Province. 

Key words: labour market, unemployment, employment, wages, Volyn region. 

 
Формулювання цілей статті. Метою статті є виявлення основних проблем 

ринку праці Волинської області у контексті зайнятості та безробіття населення. 
Запропонувати напрями реалізації заходів, спрямованих на вирішення проблем 
зайнятості населення Волинської області. 

Виклад основного матеріалу. Негативна ситуація на ринку праці Волинської 
області обумовлена, насамперед, недосконалою державною регулятивною 
політикою, неефективністю реформ у виробничій сфері, відсутністю передумов для 
соціально-економічного розвитку, відсутністю можливостей об‟єктивного правового 
захисту суб‟єктів господарювання, а також працівників. 

До числа актуальних на сьогодні проблем на ринку праці Волинської області, 
зокрема зайнятості населення варто віднести такі: 

‒ вимушена неповна та неофіційна зайнятість, само зайнятість,  приховане 
безробіття; 

– висока частка безробіття серед молоді; 
– низька оплата праці у більшості галузей економіки переважно сільської 

місцевості; 
– зниження престижності багатьох видів професій; 
‒ невідповідність отриманим професіям потребам ринку праці регіону; 
‒ значний відтік (міграція) населення у працездатному віці; 
‒ високий рівень самозайнятості населення на підсобних селянських 

господарствах. 
На сучасному етапі проблемам зайнятості та безробіттю у нашій державі 

приділено значну увагу. Державне регулювання зайнятості населення України 
здійснюється на підставі Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 
2012 р. ғ 5067-VІ та рішення Уряду щодо його виконання, постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. ғ 1008 «Про затвердження Програми 
сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на 
період до 2017 року». У Волинській області діє «Програма сприяння зайнятості 
населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до            
2017 року» у Волинській області [2; 3].  

Враховуючи основні положення «Програми сприяння зайнятості населення та 
стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року» у Волинській 
області, на нашу думку, слід вдаватися до більш конкретних заходів, керуючись 
принципом не стільки збільшенням кількості робочих місць, а забезпеченням 
соціального благополуччя населення. Йдеться про створення можливостей 
особистої самореалізації безробітного населення у суспільстві, державну підтримку 
молоді шляхом запровадження й реалізації програм соціальних гарантій та 
підтримки підприємницької діяльності, насамперед, у сільській місцевості. З огляду 
на це, слід розглянути, дати оцінку важливим сучасним тенденціям і рисам ринку 
праці Волинської області та визначити можливі шляхи їх вирішення. 

Отже, проблема високої частки безробіття серед молоді пов‟язана як із 
відсутністю належного попиту на робочу силу, так і зниженням престижності 
багатьох видів професії, зокрема освіти, робітничих професій і сільського 
господарства з низькою оплатою праці. Особливо актуальним безробіття серед 
молодого населення є у сільській місцевості, де у структурі попиту переважають 
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робітничі види професій. На наш погляд, єдиним шляхом вирішення цієї проблеми є 
поступове стимулювання продуктивності праці, що дасть змогу збільшувати рівень 
оплати праці як у сільському господарстві, промисловості, так і у державному 
секторі економіки. 

Низький рівень оплати праці у сільській місцевості є чинником 
«виштовхування», який впливає на трудові міграції населення. У структурі 
зайнятості населення й  попиту на робочу силу за галузевою та професійною 
ознакою сільської місцевості переважає соціальна сфера та сільське господарство, 
в яких рівень оплати праці є найнижчим загалом по господарству. Це призводить до 
існування актуальної для нашого часу проблеми зниження престижності професій. 
Передусім це стосується освіти та професій сільського господарства. Слід 
зазначити, що саме низький рівень оплати праці у соціальній сфері є великою 
перешкодою для працевлаштування навіть при наявності вакансій. Необхідною 
умовою для збалансованого рівня оплати праці, на нашу думку, є запровадження 
погодинної оплати праці, а також відмова від підвищення мінімальної заробітної 
плати. 

Негативним явищем ринку праці Волинської області є високий рівень 
самозайнятості населення у підсобних селянських господарствах. До самозайнятого 
населення відносять зайнятих в особистому підсобному господарстві, а також тих, 
хто залучений до робіт у підсобних господарствах населення без оплати праці. Така 
тенденція на ринку праці сільської місцевості регіону зумовлена відсутністю 
можливостей для переорієнтації господарської діяльності у більш ефективну форму. 
Йдеться про фермерські господарства. Тому єдиним шляхом вирішення цієї 
проблеми є стимулювання високоефективного виробництва, а саме створення усіх 
умов для функціонування фермерських господарств, що, у свою чергу, сприятиме 
підвищенню рівня доходів населення. 

На нашу думку, ключовим для економіки регіону є створення умов для 
функціонування фермерської форми господарювання. Це значною мірою вирішить 
низку проблем на ринку праці сільської місцевості. Насамперед, можливість 
збільшення заробітку покращить купівельну спроможність населення та сприятиме 
поверненню молоді у сільську місцевість. Це дуже важливо з погляду психологічного 
сприйняття у суспільстві та відкриває кращі можливості для самореалізації 
населення.  

Для того, щоб створити кращі умови для ведення господарства населенню 
сільської місцевості, на нашу думку, на ринку сільськогосподарської продукції 
державі слід створити альтернативу приватним суб‟єктам оптової та роздрібної 
торгівлі. Такий крок дасть змогу стабілізувати цінову політику, зокрема, змінить 
спекулятивний характер ринку сільськогосподарської продукції. І останній важливий 
аспект стимулювання високоефективного виробництва у галузях сільського 
господарства, зокрема підвищення продуктивності праці, є збільшення попиту на 
засоби обробки землі (сільськогосподарська техніка, засоби агрохімії). Також слід 
зазначити, що важливим елементом ефективності сільськогосподарського 
виробництва є сприятлива грошово-кредитна політика, можливість спрощеного 
оподаткування суб‟єктів господарювання, а також законодавче врегулювання 
діяльності сільськогосподарського виробництва. 

Причинами такого явища у Волинській області, як відтік трудових ресурсів 
(трудова міграція) у найбільш мобільному віці, є відсутність можливостей для 
самореалізації зокрема офіційного працевлаштування населення сільської 
місцевості, яке вимушене працювати у підсобних господарствах, недостатьо 
ефективна система соціального захисту сільського населення, недосконалість 
трудових відносин, низька оплата праці. Така ситуація, з одного боку, стимулює 
населення, переважно у працездатному віці, до міграції, з іншого – призводить до 
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повної відсутності офіційного працевлаштування та соціальної деградації 
особистості. 

На нашу думку, трудова міграція для Волинської області не є соціальною 
проблемою, оскільки містить у собі низку позитивних сторін. Передусім, це 
можливість додаткового (у багатьох випадках й основного) заробітку. Та 
найбільшим позитивом трудової міграції населення є формування географічного 
кругозору, культури людини, а оцінка якості життя населення сусідських країн, що 
сприяє формуванню у мігрантів відповідних стандартів життя та культурних 
цінностей.   

Негативними сторонами трудової міграції є відтік робочої сили, а саме 
населення у працездатному віці, що змінює структуру пропозиції робочої сили в 
окремих галузях виробництва та  регіонах і по деяких сферах економіки призводить 
до дефіциту робочої сили відповідної професійної кваліфікації [1]. 

Зважаючи на усі позитивні та негативні сторони трудової міграції населення 
Волинської області, а також враховуючи її географічну близькість до кордону, на 
нашу думку, цей процес неможливо та не варто стримувати, оскільки для населення 
області це один із важливих елементів соціального забезпечення. 

Однією із найбільш актуальних проблем сьогодення ринку праці Волинської 
області є невідповідність отриманій професії потребам ринку праці. Значна частка 
молоді при виборі професії виходить із принципу престижності професії та високого 
рівня оплати праці, часто не враховуючи кон‟юнктуру ринку праці. У результаті це 
призводить до значних труднощів у працевлаштуванні. На нашу думку, можливості 
вирішення такої проблеми досить обмежені, оскільки попит на окремий професійний 
сегмент на ринку праці прямо залежить від економічної ситуації в регіоні. На нашу 
думку, найефективнішим способом формування й регулювання кон‟юнктури 
окремих сегментів ринку праці є реформування системи професійно-технічної освіти 
з метою значного скорочення держзамовлення на професії, які на ринку праці не є 
затребуваними. 

Результатом низького рівня оплати праці є вимушена неповна та неофіційна 
зайнятість, приховане безробіття. Для Волинської області характерним є вимушена 
неповна, або часткова зайнятість сезонного характеру. Це пов‟язано з 
нестабільністю попиту на робочу силу у промисловості регіону, яка прямо 
пропорційно залежить від попиту на продукцію промислового виробництва.  

Що стосується структури та рівня оплати праці на неофіційному ринку праці, то 
тут, зазвичай, найвищий рівень заробітної плати від сезонних робіт. На перший 
погляд, можливість заробітку, хоч і  не офіційного, сприяє загальному добробуту 
населення, проте варто зазначити, що такий підхід до процесу праці та отримання 
доходів фактично унеможливлює отримання з боку держави системи соціального 
забезпечення (пенсії, медичне забезпечення тощо). 

Причинами виникнення тіньового ринку праці у Волинській області є низький 
рівень оплати праці, насамперед, у сільському господарстві та державному секторі, 
де зайнято більше половини економічно активного населення області. Високе й 
нерівномірне податкове навантаження особливо на малий та середній бізнес, який 
переважає у структурі податкових доходів області, не сприяє створенню нових 
робочих місць. Також серед причин тіньової оплати праці ‒ низький рівень 
податкової дисципліни відповідних контролюючих органів та органів місцевого 
самоврядування, а також відсутність можливості об‟єктивного правового захисту від 
можливих перешкод підприємницької діяльності. На нашу думку, змінити таку 
негативну ситуацію можливо лише за умов ліквідації надмірного податкового тиску 
на приватний сектор, створення єдиної й спрощеної системи оподаткування, а також 
зменшення залежності підприємницької діяльності від бюрократичних перешкод. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, на ринку праці 
Волинської області домінують такі негативні процеси, як відтік трудових ресурсів у 
працездатному віці, високий рівень неофіційної зайнятості, зниження престижності 
професій, пов‟язаних із соціальною сферою (освіта, медицина), зумовленої низьким 
рівнем оплати праці. 

Ринок праці регіону, як середовище реалізації соціально-економічної політики 
держави, потребує низки конкретних та системних заходів, спрямованих на 
забезпечення наявного попиту на робочу силу, правового регулювання трудових 
відносин, сприяння створенню нових робочих місць. Враховуючи кризові явища в 
економіці, першочерговим завданням для держави є розробка та впровадження 
дієвих механізмів регулювання зайнятості населення. 
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передумови та чинники формування морського потенціалу України. Вивчено вплив 
приморського положення України на формування її морського потенціалу. Визначено 
основні проблеми реалізації морської стратегії держави. Досліджено шляхи подолання 
проблемних питань формування морського потенціалу держави. 

Ключові слова: геоекономічні передумови, морський потенціал, морська політика, 
Україна, Чорне море, енергетична безпека. 

 
Ukrainian advantageous geopolitical position, its access to the Black and Azov Seas 

promotes not only favorable conditions for the country development as an active subject 
of international sea relations but also creates appropriate economic conditions of the 
country functioning as a marine state. Unresolved issues of Ukrainian marine borders 
determination and establishment negatively affect the formation of its marine potential, 
weaken its role and importance in the strategically important Black Sea and Azov region. 
Therefore, the study of geo-economic conditions and the factors of the Ukraine as a naval 
power formation will find possible ways to resolve disputes about its marine borders 
delimitation and demarcation and provide appropriate task of Ukrainian marine policy 
development. 

The aim of the article is the investigation of the geoeconomical pre-conditions and 
factors of marine potential of Ukraine formation. 

Basic tasks, which were solved in the process of research, were the next: to 
analyze the geoeconomical pre-conditions and factors of Ukrainian marine potential 
formation; to consider the marine position influence on the naval power of Ukraine; to 
reflect the basic problems of the state marine strategy forming; to  investigate the 
overcoming ways of problem questions about Ukrainian marine potential formation. 

The results of the research. The Black and Azov Sea region is extremely important 
for Ukraine because it forms a number of objective reasons for Ukraine's economic 
development, including the development of its marine potential. 

Firstly, the Black Sea region is a natural conjunction between powerful regions of 
hydrocarbon energy production and consumption. Extractive regions are Russia with its 
oil and gas deposits, the consumption region is the EU. Growing demands of  industrial 
EU creates conditions for  strategic importance of transportation routes of energy 
resources from East to West across the Black Sea region increasing. Traditionally, 
Europe gets hydrocarbons through several communication corridors – connector systems 
and groups (oil and gas, marine transportation routes, terminals). With the entry of 
Bulgaria and Romania to the EU, the Union got the entrance to the Black Sea, which 
promoted the new power connectors development [2]. 

Connector group combines communications only by geographical principle, they are 
not connected into the system, as resource providers  and consumers are different and 
form the competition policy. 

The most powerful connector system of the EU and Europe is Eastern [5], in which 
the Black Sea-Mediterranean connector  is one of the most powerful, it was formed  as 
the main export route for oil from Russia and Kazakhstan with  the use of the Black Sea 
terminals including such Russian  terminals as Novorossiysk, Tuapse and Ukrainian 
terminals such as Odessa, «South». 

Ukraine is present in several connectors: Eastern European multiconnector of 
Eastern connector system (hydrocarbons pipeline supply to the EU through Slovakia), 
Black Sea-Mediterranean connector: Russian and Kazakh oil transit and transshipment; 
the Caspian-Black Sea-Central European connector: oil transit and transshipment. 

The first two connectors have a monopoly supplier – it is Russia, which exports to 
the EU as own  hydrocarbon resources so also oil and gas from Central Asia.  Eastern 
European multiconnector formed and remained the key connector for gas supply to the 
EU and oil supply to Central Europe states, forming Eurasia  hydrocarbon axis. Ukraine 
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and neighboring Slovakia, Moldova, Romania are on this axis. 
On the Eurasia  hydrocarbon axis the rivalry between two energy strategies ‒ 

western (EU) and eastern (Russian) happens. The results largely depend on the side 
Ukraine joins  as the largest transit. 

Therefore, the appropriate amount of oil and gas pipeline  within the Black Sea is 
extremely important for energy transit from east to west through the territory of Ukraine. 
The economic development of our country and its political power, as well as development 
of its marine potential depends on the available amount and proper functioning of gas and 
oil pipelines. 

Another feature of this region is the NATO and the EU interest in it, what can both 
promote cooperation among states and enhance the differences among those who are 
trying to satisfy their ambitions of regional leadership using neighbors. The EU policy in 
the Black Sea region has a distinct transport and energy content and is based on a 
number of documents and programs, namely: Brussels Declaration on interregional 
program of technical assistance TRACECA (1993); program INOGATE; European 
Neighbourhood Policy; BSS (Black Sea Synergy); Energy Community Treaty in 2005. 

It should be noted that the EU policy in the Black Sea region just starts to develop, it 
is mostly declarative. However, the presence of the EU is extremely important in the 
region . 

The weakened American position in the world policy and on the regional level, 
particularly in the South Caucasus and the Caspian Sea has the negative impact in the 
region. In fact, Iranian problem is the main reason of the U.S. presence in the region. In 
the region the USA plans cause a severe reaction of Russia. The very same Russia after 
the five-day war in August 2008, and the agreement with Ukraine in 2010 to extend the 
Black Sea Fleet until 2042, goes on to build up naval capabilities in the Black Sea basin. 

In fact, American and Russian military plans provoke the Black Sea region 
militarization, where the hydrocarbon transit increases, terminal and pipeline 
infrastructure expands, oil and gas exploration and production projects develope, what 
negatively influence its development. 

Thirdly, because of experienced European gas crisis in 2006 and in 2009 a global 
«hunt for energy» began. Such countries as Turkey, Bulgaria, Romania, Georgia, Ukraine 
and the Russian Federation began the attempt to activate the development of marine 
shelf. 

Ukraine, like Romania, is a pioneer in the Black Sea shelf exploration and 
development, for what in 1979 specialized enterprise «Chornomornaftogaz» was created 
[1]. Total initial recoverable hydrocarbon resources of the Ukrainian sector areas of the 
Black and Azov Seas count up to 2,324 billion tons of conventional fuel. In particular, in 
the northwest shelf of the Black Sea eight gas and condensate deposits (Golitsyn, South 
Golitsyn, Storm, Archangel, Schmidt, Crimea, Odessa, Unnamed) are opened. There are 
17 deposits, including 11 gas, four condensate and two oil on balance of  
«Chornomornaftogaz». In the waters of the Black and Azov Seas there are 37 objects 
prepared for deep drilling, 58 revealed promising deposits, 87 project deposits. 

It should be noted that attempts to establish international cooperation within this 
region were unsuccessful. At the beginning of the 2000th Austrian OMV had serious 
intentions to cooperate with «Chornomornaftohaz». But in 2004 it finally re-oriented to 
Romania. The attempt to attract offshore American companies was also failure. The right 
to participate in the shelf development got Vanco Energy, for  work in Ukraine «Vanco 
Prykerchenska» was created. But with the change of government the arrival of serious 
partners in the development of the Ukrainian sector of the shelf slowed. Another change 
in the ruling power in 2010 led to a reorientation of partnership with Russian companies, 
which are politically motivated and have no serious prospects, since neither Gazprom or 
Lukoil, which signed a Memorandum are not leaders in offshore developments. In 
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contrast, in those rare offshore projects in Russia, where they appear, partnerships with 
Western companies are used. 

It can be predicted that the further discovery of hydrocarbon reserves will make the 
Black Sea shelf in the medium term (5‒10 years) one of the alternative sources of energy 
supplies in the region. Hardly by offshore production, the countries of the region can fully 
provide their needs in oil and gas, but the existence of domestic energy production  in the 
national energy balance will play a positive role in enhancing their energy security. 

Fourthly, the important problem of the Black Sea region is energy transportation. 
Since the 1990 th the Black Sea, is the scene of several competing pipeline projects 
rivalry. Today, the main competitors are projects initiated or supported by the EU, on the 
one hand, and Russia - on the other. EU promotes the Southern Gas Corridor, designed 
for all potential gas flows, which may be obtained and transported through Turkey to 
Europe and gas supplies from Azerbaijan, Turkmenistan, Iran and Iraq. Projects in the 
Southern Gas Corridor are the next: «Nabucco», Interconnector Turkey–Greece–Italy 
(ITGI), connected with the Trans-Adriatic Pipeline (TAP), «White Stream», Trans-Caspian 
gas pipeline, as well as Iranian and Iraqi connectors for gas supplies to Europe [4]. 

«Nabucco» should be considered the base project of the Southern Gas Corridor as 
the most advanced and prepared to implementation. «Nabucco» was founded in 2004 
and had serious preparatory and organizational work. One important factor in favor of the 
project is fairly consistent support from the European Commission. Today it mobilized all 
efforts to support «Nabucco», which had become a pilot project of the European 
Commission developed the concept of unified EU energy policy. 

«White Stream» is often wrongly considered  as competing with «Nabucco». In fact, 
it is complementary, unique northwestern branch of «Nabucco». Because of the uncertain 
position of Ukraine this project in the Ukrainian direction is essentially frozen. 
International company White Stream Pipeline Co. reoriented project to Romania. This 
means the greatest extent of sea pipeline (1105 km) compared to the «South Stream» 
(900 km) or the «Blue Stream-2» (444 km), the maximum depth making pipes (2 km) and, 
accordingly, worsening profitability of the project and further its unclear perspectives. 

«Nabucco» destroys Russian strategy aimed to establish a mechanism of 
transnational areas, flows and prices of exported gas manipulation.  If Gazprom owns  
«Nord Stream» and «South Stream», as well as control over Ukraine's GTS – it  will get 
the ideal system for the pan-European gas manipulation. Nabucco, which isn‟t controlled 
by «Gazprom», having access to the Austrian Xabi provides a high competition level. 
Probably «Gazprom» resource will be non-competitive, because of highly maximized 
export prices. Delivery by «Nabucco» of Azerbaijani, Turkmen or other gas will provide for 
European customers the possibility to play by the rules not of «Gazprom» but competitive 
market. Therefore, the external resistance of  Russia is to prevent the implementation of  
«Nabucco», even if neutral valuation is declared. 

In this context, there is a risk that the pipeline route, which ensures the supply of 
resources for «Nabucco», will pass through very unstable area in  Southern Caucasus 
(Azerbaijan and Georgia), where serious frozen conflicts are, which are known to have 
the ability to be «suddenly defrosted». This increases the political risks of the Southern 
Gas Corridor. The events of August 2008 awitnessed it.  

The major threat not only to the Southern Gas Corridor but to the stability in the 
Black Sea region is the factor of  hidden external opposition to Russia. There was also 
equally fierce competition about the oil and gas transportation in the region. Russia had 
made efforts to establish control over Kazakh oil transportation route «Tengiz-
Novorossiysk» actually winning control on this route, and intended together with 
American and Kazakh shareholders to expand route capacity to project (67 million tons of 
oil / year). However, there is the problem that thee Black Sea straits are already 
overwhelmed by oil traffic. Russia in 1992 lobbied for the project Burgas‒Alexandroupolis, 
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which had to solve the problem of the Straits. Only in 2007 final agreement among 
Russia, Bulgaria and Greece was reached. 

However, Turkey active position, which tried not only to solve this problem, but to 
close oil transit on its territory slowed the project realization. Moreover Russia tried to 
implement the project of gas pipeline «South Stream» passing the exclusive maritime 
economic zone of Ukraine in the Black Sea, which required the Turkey consent. 
Therefore, the Turkish side has offered Russia to participate in the Trans-Turkish pipeline 
project Samsun (Black Sea coast) – Djeyhan (Mediterranean coast), initiated by Ankara 
together with the Italian company ENI.  

Fifthly, Ukraine's strategy in the region is uncertain and unused until the end. None 
of the strategic opportunities which the access to the sea openes such as the increase of 
domestic energy production and diversification of hydrocarbons supply has not been 
used for 20 years. The only exception is the construction of the terminal «South» and the 
Odessa‒Brody pipeline, which by mid-2010 were used for the exact opposite purpose 
such as the transit of Russian but not Caspian oil instead. Hence, Ukraine watched the 
Russian activity of the by pass projects implementation, which reduced the volume of oil 
transit through Ukrainian  territory [1].  

The Russian right as the owner of energy is the implementation of any export policy, 
but this policy has challenges to energy security of Ukraine. In particular, with the 
commissioning of the BPS-2 in 2012, the volume of oil pipeline transit by Ukrainian Oil 
Transportation System, which is minimal nowadays will be reduced. 

Moreover, in the volume of oil transit in 2010 (20,1 million tons) 16,9 million tonnes 
were transited by the pipeline «Druzhba» to the Central Europe, and only 3,2 million tons 
were transited by the ukrainian Black Sea oil terminals. 

Analysis of the 2000–2010 dynamics indicates the futility of Ukraine's attempts to 
keep Russian oil transit using various admitions, including strategic (reverse use of the 
Odessa‒Brody), because Russia steadily and consistently minimizes dependence on 
transit countries, regardless of their degree of loyalty and political and economic 
attachment. 

However, this dynamic is a confirmation of the strategic mistakes of the Government 
of Ukraine in 2004, when it agreed the reverse use of the Odessa–Brody as the 
necessary measure. The result was that the transit oil volumes had not increased, but 
promising oil flows from the Caspian Sea region passed Ukraine. The trend about 
Russian oil transit through Ukraine reduction will continue in the future.  

Another trend which causes concern is associated with increased activity in the 
hydrocarbon deposits production in the Black Sea in general and in particular on the 
Ukrainian shelf. Gas production in the Ukrainian shelf counts 1,16 billion with opportunity 
to develop it just to 1,2 billion meters the reason of it is in the lack of resources and the 
lack of deepwater production technologies in the national operators. The situation would 
be improved with the serious foreign companies appearance in Ukraine, just as it was in 
Turkey or Romania. It really can be done nowadays. 

Also, the appearance of Russian companies in offshore developments around the 
Crimean peninsula will promote political encroachments on the Crimea. However, the 
risks associated with the Black Sea Fleet location in Sevastopol and others, reduce the 
attractiveness of Ukraine as a partner in the energy projects implementation. One of the 
examples is the reorientation of the «White Stream», which was to go through the 
Crimean peninsula to the connection with Ukraine's HPS, what made gas supply to the 
CEE impossible. However, the operating company directed pipeline route to Romania the 
reason was the permanent political uncertainty of Ukraine, and also Russian political and 
economic influences on the Crimea. 

Joint economic activity in the Black Sea involving Russian companies, memoranda 
on which were signed in 2010 and early 2011, will work in favor of Russia, as Russia will 
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continue to delay maritime borders delimitation, keeping the status quo of uncertainty. 
Overall, this strategy will strengthen Russian control in the Black Sea region. 

Conclusions of scientific research. Azov and Black Sea regions are extremely 
important for Ukraine as a marine state formation and functioning as this region provides 
economic strategic competitive advantages of the state. However, inappropriate 
government policies, lack of clearly defined state marine boundary and the Ukrainian 
conflict of 2013‒2014 weaken the power of Ukraine as a participant of international 
marine relations and prevents its functioning as a marine state within the Azov and Black 
Sea region.  
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Розглядаються поняття «субнаціональний анклав» і «субнаціональний ексклав». 

Здійснено просторовий аналіз поширеності субнаціональних анклавних територій на 
найвищому просторовому рівні адміністративно-територіального поділу усіх країн Європи. 
Виділено чотири групи європейських країн за ступенем анклавності/ексклавності їхніх 
державних територій. 

Ключові слова: анклав, анклавність, адміністративно-територіальна одиниця, 
ексклав, країна, субнаціональний. 

 
Lazhnik V. Y. Sub-national Enclaves and Exclaves in the Countries of Europe. The 

article considers the concepts «sub-national enclave» and «sub-national exclave». The spatial 
analysis of the sub-national enclave territories‟ spread at the highest level of the spatial 
administrative and territorial division of European countries is made. Four groups of European 
countries have been determined according to their national territories enclave/exclave degree. 

Key words: enclave, enclave degree, administrative and territorial unit, exclave, country,              
sub-national. 

 

Актуальність теми дослідження. Країнознавство як комплексна наука 
покликана вивчати особливості розвитку не тільки кожної країни світу загалом, а й 
окремих частин її території (районів, місцевостей, ареалів, поселенських місць 
тощо). Серед об‟єктів країнознавчого дослідження особливе місце займають 
анклави й ексклави як своєрідні просторові політико-географічні феномени, 
виникнення яких пов‟язане з низкою історичних, політичних і природних факторів. 
На сьогодні цим особливим просторовим феноменам у вітчизняній країнознавчій 
науці й політичній географії приділено мало уваги. Більшою мірою розглядаються 
держави-анклави й міждержавні анклави, проте субнаціональні анклави в 
українській науковій літературі практично не аналізуються.  

Мета нашого дослідження – виявити особливості просторової локалізації 
субнаціональних анклавів найвищого ієрархічного порядку в країнах Європи. 
Основні завдання дослідження – розглянути суть поняття  «субнаціональний 
анклав»; виявити наявність внутрішніх (субнаціональних) анклавів у країнах Європи 
й розглянути особливості поширення таких анклавних територій в окремих країнах 
європейського континенту. 
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Поняття «анклав (енклав)» й «ексклав» широко використовуються в 
географії, геополітиці та країнознавстві для характеристики своєрідного 
географічного положення відособлених частин окремих країн, відділених від 
основної території країни територією іншої (інших) держави. Ці два поняття тісно 
взаємопов‟язані між собою, проте між ними існує суттєва різниця. Якщо під 
анклавом загалом на країнознавчому рівні розуміють територію країни або її 
частину, повністю оточену територією іншої держави, то ексклав – це частина 
території держави, оточена чужими територіями відносно території своєї держави. 
Якщо такі території мають вихід до морів, їх називають напіванклавами або 
напівексклавами. Зарубіжні вчені Є.  Ю. Винокуров [1], Ю. М. Звєрєв [2],                      
Ю. Д. Рожков-Юрьєвський [3], С. Ніс, Дж. У. С. Робінсон та ін. виділяють декілька 
типів анклавів. Анклави й ексклави можуть бути й зовнішніми, й внутрішніми 
відносно конкретної країни. Зовнішні анклави/ексклави зазвичай оточені чи відділені 
територіями іноземних держав, а внутрішні або адміністративні – це 
адміністративно-територіальні одиниці (АТО) своєї ж країни, оточені територією 
іншої АТО або відділені від основної частини АТО, до складу якої вони входять, 
територією однієї або декількох інших АТО. Зовнішні анклави часто називають 
міждержавними або міжнародними (наприклад, штат Аляска в США чи провінція 
Кабінда в Анголі). Водночас у країнах світу існує багато анклавів політичного 
походження на субнаціональному рівні, які не є ні політично незалежними 
територіями, ні просторово зовнішніми відносно держави, частиною якої вони є. На 
субнаціональному рівні проблеми функціонування анклавів менш помітні, 
переважно вони пов‟язані з транспортною доступністю до них, фінансуванням 
проектів будівництва об‟єктів інфраструктури, вирішенням окремих проблем 
суспільно-політичного чи соціально-економічного характеру тощо. Вони є 
внутрідержавними адміністративно відособленими або ізольованими територіями 
відносно певної АТО, тому їх називають субнаціональними або адміністративними 
анклавами/ексклавами. Прикладом субнаціонального (внутрішнього) анклаву в 
Київській області України є Київ, а місто Славутич Київської області – це внутрішній 
анклав/ексклав, оточений територією Чернігівської області. 

Субнаціональний або внутрішній (адміністративний) анклав – це несуверенна 
територія певної держави, яка управляється розміщеною за її межами 
«материнською» адміністративно-територіальною одиницею (АТО). При цьому з 
позиції адміністративного центру така територія буде ексклавом, а з погляду 
оточуючих АТО – анклавом. Виділяють два основних типи субнаціональних 
(внутрішніх або адміністративних) анклавів/ексклавів – повні та чисті. Перший тип – 
це адміністративні суб‟єкти, які розміщені всередині інших АТО того ж самого 
просторового (ієрархічного) рівня. Їх можна називати повними анклавами/ 
ексклавами. Такі субнаціональні анклави за аналогією подібні до держав-анклавів 
на міжнародному рівні. В Європі такими анклавами є, наприклад, земля Берлін 
усередині землі Бранденбург у Німеччині, Москва в межах Московської області 
Росії, Санкт-Петербург у межах Ленінградської області Росії чи  Київ у межах 
Київської області України.  

Другим типом субнаціональних анклавів/ексклавів є анклавні території, 
відділені від основної частини «материнської» АТО територією декількох 
адміністративних одиниць або морем (частково або повністю). Такі анклавні 
території є одиницями адміністративно-територіального поділу переважно другого 
або більш низького просторового (ієрархічного) рівня й їх доцільно називати 
чистими адміністративними анклавами /ексклавами. Прикладом таких 
адміністративних анклавів є випадки, коли невеликі частини адміністративних 
одиниць відокремлені від своєї головної частини іншою АТО (наприклад східна 
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частина австрійської землі Тіроль, відділена територією землі Зальцбург, чи частина 
бельгійської провінції Лімбург, відділена провінцією Льєж тощо). Такі 
анклави/ексклави можуть бути двох підтипів – неприбережний і прибережний анклав 
першого або іншого ієрархічного рівня. Так, Київ є неприбережним внутрішнім 
анклавом, а місто Севастополь, оточене територією Автономної Республіки Крим, – 
прибережний внутрішній анклав (напіванклав) першого ієрархічного рівня в Україні.  

У географічній науці виділяють й інші типи та види анклавних територій. Так, 
російський учений Ю. Д. Рожков-Юрьєвський пропонує класифікувати всі типи 
внутрішніх (адміністративних) анклавів й ексклавів за просторовими рівнями 
системи адміністративно-територіального поділу (АТП) країни: від першого 
(найвищого) до найбільш низького [3]. Наприклад, у Росії існують субнаціональні 
ексклави й анклави на чотирьох просторових ієрархічних рівнях АТП. Відповідно, в 
Україні Київ можна віднести до внутрішніх анклавів першого просторового 
ієрархічного рівня, а міста обласного підпорядкування – Бориспіль, Васильків, Біла 
Церква, Фастів, Переяслав-Хмельницький і Славутич Київської області – до 
внутрішніх анклавів/ексклавів другого рівня (порядку). В Київській області є селище 
міського типу Коцюбинське, територія якого входить до складу міської ради Ірпіня 
(місто обласного підпорядкування) й повністю оточена з усіх сторін територією 
Києва. Це внутрішній анклав/ексклав третього рівня. Водночас територія 
Горенківської та Мироцької сільських рад, які є частиною території Києво-
Святошинського району Київської області й відділені від його території територією 
Ірпінської міської ради, – це також внутрішній (субнаціональний) анклав/ексклав 
третього рівня. Аналогічно можна виділити й в інших областях України 
субнаціональні анклавні території декількох просторових рівнів.  

Субнаціональні анклави/ексклави можна також класифікувати за розмірами 
території, чисельністю населення, віддаленістю від «материнської» АТО й іншими 
ознаками. Більш точні класифікації субнаціональних анклавів, як зазначає                    
Є. Ю. Винокуров [1], доцільні для їх розрізнення на рівні округу/общини чи на рівні 
муніципалітету/провінції/штату.  

У країнах світу нині існує велика кількість субнаціональних анклавів, особливо 
в країнах із домінуванням гірського рельєфу та складною політичною історією 
формування території країни й системи їхнього адміністративно-територіального 
поділу. Для субнаціональних анклавів/ексклавів характерна територіальна 
обмеженість, малопотужний природно-ресурсний потенціал, недостатньо ємкий 
внутрішній ринок, обмежені можливості для розвитку промисловості, переважно 
сільськогосподарська або лісогосподарська спеціалізація, високі транспортні 
витрати, специфіка етнічного складу населення, обмеженість господарських, 
соціальних, культурних та інших зв‟язків тощо.  

Нами проведено країнознавчий аналіз наявності субнаціональних (внутрішніх) 
анклавів/ексклавів найвищого (першого) просторового рівня в країнах Європи з 
використанням доступних картографічних матеріалів політико-адміністративного 
змісту. Для просторового аналізу бралися лише адміністративно-територіальні 
одиниці найвищого регіонального рівня (макрорегіони) – області, землі, провінції, 
краї, воєводства тощо. При цьому не враховувалися випадки наявності анклавних 
територій, які в класичному їх розумінні є міждержавними (міжнародними) 
анклавами (наприклад, Калінінградська область Росії чи Республіка Сан-Марино як 
держава-анклав). У результаті проведеного аналізу виявлено, що субнаціональні 
(внутрішні) анклави/ексклави найвищого (першого) просторового (регіонального) 
рівня існують у 16 країнах Європи. Кількість таких анклавів була основним критерієм 
віднесення окремих держав до чотирьох груп країн за ступенем 
анклавності/ексклавності їхньої державної території.  
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Перша група – це країни, де відсутні анклавні території першого просторового 
рівня. До цієї групи належить 28 суверенних держав і Гібралтар – заморська 
територія Великобританії (64,4 % усіх країн Європи, включаючи Росію й Гібралтар). 
Серед них – це Болгарія, Італія, Франція, Польща, Румунія, Нідерланди, Македонія, 
Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія, Ісландія, Люксембург та ін. Більшість із них малі 
за розмірами державної території країни й невеликою кількістю АТО першого 
порядку, проте на інших ієрархічних рівнях адміністративно-територіально поділу 
цих країн зустрічаються випадки наявності анклавних територій. До таких держав 
належить, наприклад, Франція, у якій немає анклавних територій на найвищому 
ієрархічному рівні (на рівні регіонів), проте на рівні департаментів є випадки 
анклавності.   

До другої групи належать 11 країн, які мають незначну кількість (від 1 до 3) 
адміністративних (внутрішніх) ексклавів найвищого адміністративно-територіального 
рівня. Такі країни, як Білорусь, Угорщина, Чехія, Великобританія й Хорватія мають 
по одній анклавній території. Столиці Білорусі, Чехії й Угорщини виділені в окремі 
адміністративні одиниці найвищого рівня, що відповідають статусу областей 
(Мінськ), краю (Прага) чи медьє (Будапешт). Ці столиці оточені навколо територіями 
АТО найвищого рівня й є повними анклавами. 

У Великобританії на регіональному рівні існує лише один напіванклав. Це 
область Абердін (Абердін-сіті), в яку виділено історичну столицю Шотландії ‒ місто 
Абердін, розміщене на узбережжі Північного моря. Цей прибережний напіванклав 
оточений областю Абердіншир. В Англії на рівні регіонів (найвищий рівень АТП) 
немає анклавів, проте на рівні графств є декілька анклавів, які є переважно 
великими містами.  

У Хорватії найпівденніша Дубровницько-Неретванська жупанія, яка 
простягається вузькою смугою по приморському схилу Дінарського нагір‟я й 
розміщена в Південній Далмації, переривається 9-кілометровою ділянкою в районі 
м. Неум (т. зв. Неумський коридор) території Боснії і Герцеговини, утворюючи 
ексклав цієї жупанії (8 общин). Найбільша община в цьому ексклаві – історичне 
місто Дубровнік. Цей ексклав фактично є міждержавним і відноситься до чистих 
анклавів/ексклавів за критерієм доступності.  

До цієї групи європейських країн належить також Австрія, на території якої 
існує дві анклавні території на рівні федеральних земель. Так, столиця Відень, яка 
має статус федеральної землі, повністю оточена територією провінції Нижня 
Австрія й утворює адміністративний анклав першого рівня. Інша анклавна територія 
– східна частина федеральної землі Тіроль (Східний Тіроль), яка  відділена від 
основної частини землі Тіроль (Північного Тіролю) 20-кілометровою смугою 
території федеральної землі Зальцбург.  Східний Тіроль (округ Лієнц площею 2 тис. 
км2), не маючи спільних меж із Північним Тіролем, є історичним чистим ексклавом 
цієї землі через те, що за Сен-Жерменським мирним договором 1919 р. після 
Першої світової війни Австрія передала Італії території Трентіно й Альто-Адідже, які 
були частиною Тіролю, а австрійська частина Тіролю опинилася розділеною на дві 
частини.   

У цій групі країн виділяється 5 країн, які мають по три субнаціональні 
анклави/ексклави найвищого просторового рівня. Це такі країни, як Бельгія, Боснія і 
Герцеговина, Німеччина, Україна та Росія. Так, Україна має три внутрішніх анклави 
найвищого просторового рівня (міста Київ, Севастополь і Славутич, як частина 
Київської області). Столиця України повністю оточена територією Київської області, 
а місто Славутич є частиною Київської області, оточеною територією Чернігівської 
області. Севастополь, як частина суверенної України нині анексований Росією, 
утворює прибережний напіванклав на узбережжі Чорного моря.  
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У Боснії і Герцеговині, яка як федерація поділяється на три політико-
територіальні утворення (етнітети) – Федерацію Боснії і Герцеговини, Республіку 
Сербську й автономний округ Брчко, існує три ексклави. Республіка Сербська, яка 
заселена переважно сербами, після надання місту Брчко статусу окремого округу 
була розділена його територією на дві частини – західну і східну. Західну частину 
утворюють географічні регіони Боснійська Крайна і Посавіна, а в східну увійшли 
географічні регіони Семберія, Романія й Східна Герцеговина, утворюючи окремий 
ексклав Республіки Сербської. На території іншого суб‟єкта цієї федеративної 
держави, утвореної на основі Дейтонських угод, Федерації Боснії і Герцеговини  
(Мусульмано-Хорватської федерації) існує 2 чисті ексклави за критерієм 
доступності, з яких складається Посавінський кантон (3 общини) цього етнітету.  

Німеччина відноситься до країн світу, в якій до ХХ ст. існувало дуже багато 
внутрішніх адміністративних анклавів й ексклавів. У ХХ ст. їх кількість зменшилася 
(зокрема, після Першої світової війни існувало близько 170 анклавів й ексклавів на 
рівні земель). Нині на найвищому земельному рівні у ФРН існує три анклавні 
території. Так, столиця Берлін, маючи статус федеральної землі, повністю оточена 
територією федеральної землі Бранденбург, а федеральна земля Бремен 
складається з двох частин (територіально відособлені міста Бремена й 
Бремерхафен як анклав Бремену), оточених територією землі Нижня Саксонія. 
Водночас на нижчих просторових рівнях політико-територіального поділу ФРН 
існують також анклавні території.  

На території сучасної Бельгії також існує три анклавні території 1-го 
просторового рівня. Це столичний регіон Брюссель, повністю оточений територією 
провінції Фламандський Брабант, частина фламандської провінції Лімбург (ексклав 
Вурен), відділена від її основної частини територією провінції Льєж, а також частина 
франкомовної провінції Ено (Ганнегау), котра носить назву ексклав Комін-Варнетон і 
відділена від її основної частини територією провінції Західна Фландрія. Окрім того, 
слід відзначити, що до складу бельгійської провінції Антверпен входить комуна 
Барле-Хертог, яка є частиною селища Барле, розділеного між Бельгією і 
Нідерландами. Бельгійська частина селища складається із 22 ексклавів, оточених 
територією Нідерландів, тобто вони не є субнаціональними анклавними 
територіями, а міжнародними анклавами. Нідерландська частина селища 
називається Барле-Нассау. Вона складається з 8 анклавів і відноситься до провінції 
Північний Брабант. Нідерландські території є анклавами, розміщеними всередині 
бельгійських анклавів. 

До цієї групи нами віднесено також й Російську Федерацією як євроазіатську 
країну, яка має в своїй європейській частині дві анклавні території першого 
просторового рівня – міста Москва та Санкт-Петербург, оточені територією 
Московської й Ленінградської областей, відповідно. Також у Російській Федерації в 
Південному федеральному окрузі розміщений один із її суб‟єктів ‒ Республіка 
Адигея як анклав 1-го просторового рівня, оточений територією Краснодарського 
краю. Водночас Калінінградська область Росії є окремим ексклавом Росії 
міжнародного типу. 

Третю групу країн за ступенем анклавності/ексклавності державної території 
складають три країни – Латвія, Молдова та Іспанія, на території яких нами виявлено 
від 5 до 9 анклавних територій. Так, у Латвії існує 5 анклавних територій, серед яких 
три міста республіканського значення (Даугавпілс, Резекне й Вентспілс), оточені 
територіями однойменних країв, а також два краї ‒ Олайненський і Раунський, які 
розділені на дві частини територіями сусідніх країв.  

У Молдові існує загалом 9 анклавних територій із врахуванням території 
самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР). Так, 
Автономне територіальне утворення (АТУ) Гагаузія має чотири ексклави, три з яких 
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утворені на територіях компактного заселення гагаузів серед територій із 
переважаючим молдовським населенням. Територіально АТУ Гагаузія не є єдиною 
територією й складається загалом із чотирьох незв‟язаних частин (ексклавів):           
1) основна територія Комратського й Чадир-Лунзького  районів; 2) село Копчак 
(Чадир-Лунзький район) (ексклав); 3) основна територія Вулканештського району 
(ексклав); 4) село Карбалія (Вулканештський район) (ексклав). Окрім того, 
адміністративний центр Гагаузії місто Комрат виділено в окрему адміністративну 
одиницю першого рівня ‒ муніципій Комрат, що є також анклавом усередині 
Комратського району. Кагульський і Тараклійський райони мають по одному 
ексклаву, відділеному від основної частини території обох районів територією АТУ 
Гагаузія. Дубоссарський район Республіки Молдова із центром у с. Кочієри 
розділений на дві частини територією Кріулянського району Молдови і 
Дубоссарського району ПМР із центром у м. Дубоссари, який також розділений на 
дві частини  територією, що контролюється Республікою Молдова. У ПМР                        
м. Тирасполь є також анклавом, оточеним територією Слободзейського району. 

В Іспанії нині існує 9 субнаціональних анклавів, які входять до складу  
адміністративних одиниць найвищого порядку (автономних областей або 
співтовариств). Серед них переважають повні анклави, оскільки вони повністю 
оточені територією іншої АТО. Окрім того, на інших просторових рівнях АТП 
(особливо рівень провінцій і комарок) також існують адміністративні 
анклави/ексклави. Найбільшу кількість ексклавів найвищого субнаціонального рівня 
мають автономні співтовариства Кастилія і Леон (4 ексклави), Наварра (2 ексклави), 
Кантабрія, Валенсія та Мадрид (по одному ексклаву). Найбільший субнаціональний 
ексклав – комарка (район) Рінкон-де-Адемус у провінції Валенсія, який займає 
площу 370,1 км2 і відноситься до автономного співтовариства Валенсія з історичних 
причин. Він оточений територією провінцій Куенка (автономне співтовариство 
Кастилія-Ла-Манча) й Теруель (автономне співтовариство Арагон). Відповідно, цей 
ексклав є чистим ексклавом на субнаціональному рівні.  

Четверту групу утворюють дві гірські країни Європи – Ліхтенштейн і 
Швейцарія, які мають найвищий рівень анклавності територій через складний 
гірський рельєф території. У карликовому Ліхтенштейні (загальна площа території 
160,5 км2) загалом існує 19 анклавних територій. Сім комун (одиниці першого 
просторового рівня АТП) із 11, незважаючи на їхні невеликі площі через гірські 
умови територій мають у своєму складі ексклави. Наявність значної кількості 
анклавних територій зумовлено також історичними факторами, оскільки у 
феодальну епоху ліхтенштейнські феодали й князі отримували у спадок або 
купляли окремі земельні ділянки у різних гірських долинах, що призводило до 
розкиданості їхніх володінь та їхньої просторової несуміжності. Найбільше ексклавів 
нині має комуна Вадуц (6), тоді як комуна Шан має 4 ексклави й 2 анклави, комуна 
Планкен –  3 ексклави й один анклав, комуни Бальцерс й Ешен ‒ по 2 ексклави, а 
комуни Гампрін і Трізенберг ‒ по одному. 

Значна кількість субнаціональних анклавів існує в Швейцарії на усіх 
просторових рівнях (трьох) політико-територіального поділу цієї федерації, яка є 
лідером за ступенем анклавності території серед європейських країн. Це зумовлено 
складним гірським рельєфом території країни, наявністю черезсмужності ареалів 
розселення етнічних спільнот, які відмінні за мовою й віросповіданням, а також 
історичними, політичними та релігійними причинами поділу територій на окремі 
ізольовані ділянки (анклави). У Швейцарії на першому просторовому рівні – на рівні 
кантонів і напівкантонів як суб‟єктів федерації ‒ існує 20 субнаціональних ексклавів. 
Загалом 8 кантонів і 2 напівкантони Швейцарії мають ексклавні території, які 
відносять до повних або чистих анклавних територій. Найбільшу кількість ексклавів 
мають кантони Фрібур або Фрайбург (4), Золотурн (3), Берн (2 ексклави й                             
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1 пенеанклав), Во (1 ексклав і 1 пенеанклав), Шаффхаузен (2) і напівкантон 
Аппенцелль-Іннерроден (2), інші три кантони (Женева, Тургау, Базель-Ланд) і 
напівкантон Обвальден ‒ по одному. Найбільшим за величиною швейцарським 
анклавом є Еставайє-ле-Лак (16 комун), який входить до складу кантону Фрібур і 
займає територію площею 86,3 км2. Він, у свою чергу, включає в себе невеликий 
пенеанклав Нойєре, що входить до складу кантону Во. Другий за величиною 
території субнаціональний анклав у Швейцарії – це Енгельберг (40,75 км2), який 
відділений від основної частини напівкантону Обвальден територією напівкантону 
Нідвальден. 

Висновки. Отже, результати проведеного нами просторового аналізу на основі 
політико-адміністративних карт країн Європи засвідчують, що в 16 країнах Європи 
існує значна кількість субнаціональних (внутрішніх) анклавів та ексклавів на 
першому (найвищому) просторовому рівні АТП країн. Ще більша кількість анклавних 
територій існує на більш нижчих просторових рівнях систем АТП більшості 
європейських країн, що потребує детальнішого просторового аналізу для складання 
політико-географічних характеристик окремих країн континенту.  
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Grekov S. A. On the Question Electoral-geographical Zoning in the Chernivtsi Region. 
It was held division into districts of territory of Chernivtsi into context of «migration» of electoral 
activity of absenteeism and elective tastes. 
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Розвиток та функціонування суспільно-географічних об‟єктів відбувається 

внаслідок реальної пов‟язаності з властивостями території, впливу багатьох 
просторових чинників. Водночас конкретним матеріально-речовинним виразом, 
динамічним проявом зв‟язків є суспільно-географічні процеси, які ґрунтуються на 
ознаках розвитку та руху явищ [3, с. 62]. Кожній новій стадії процесу відповідає 
конкретний період розвитку об‟єкта – ускладнення його територіальної чи 
компонентної структури, якісне трансформування в іншу територіальну форму тощо. 
Ознаками процесу є постійність, безперервність, реальність, адже немає 
статистичних об‟єктів, є лише стабільне фіксування стану об‟єкта на певну дату.  

Індикатором якісних змін політико-географічних процесів, а саме: поляризація 
політико-географічного простору чи згасання антагоністичних настроїв серед 
населення різних регіонів та нівелювання територіальних відмінностей є 
електоральна поведінка населення.  

На основі статистичних даних про електоральну поведінку населення та з 

урахуванням національно-етнічної структури, що без сумніву є одним із ключових 

чинників виборчих пріоритетів, можна територію області поділити на певні політичні 

субрайони. Слід зауважити, що термін «субрайон» є науковою категорією 

електоративної географії й ні в якому разі не повинен розглядатися як складова 

частина територіально-адміністративного району. Навпаки електоральний субрайон 

об‟єднує адміністративні райони області за національно-етнічним критерієм та 

виступає у нашому дослідженні як основний полігон спостережень за політичною 

поведінкою в контексті проведення політичної діяльності. 

Найбільшу частину (45 %) території Чернівецької області займає Південний 

субрайон політичної поведінки, у якому проживає 33,2 % населення регіону. 

Територія субрайону включає п‟ять адміністративно-територіальних районів: 

Герцаївський, Глибоцький, Новоселицький, Путильський, Сторожинецький, які 

простягаються з південного-заходу на північний схід по діагоналі. Головними ядрами 

території є районні центри, а враховуючи майже повну відсутність міських утворень, 

роль цих населених пунктів зростає ще більше. Субрайон характеризується 

поліцентризмом та утворенням низки інноваційних ядер із периферійними зонами. 

Особливо помітними у цьому відношенні є населені пункти: Селятин (Селятинський 

вузол), Банилів-Підгірний, Красноїльськ (Красноїльський вузол), Кам‟янка, 

Тереблече (Кам‟янецький вузол), Мамалига, Новоселиця (Новоселицький вузол). 

Характерними рисами політичної поведінки населення Південного субрайону є 

порівняно невисокий рівень політичної активності та правих політичних орієнтацій, 

що насамперед пояснюється високою часткою румунського населення в 

національному складі, яке в результаті історико-географічних факторів у процесі 

голосування керується національно-етнічними мотивами. У зв‟язку із впливом 

інноваційних ядер спостерігається доволі високий рівень підтримки населенням 

лівоцентристських сил, а також партій та блоків без чіткої ідеології (зокрема Партії 

регіонів України), на відміну від правоцентристів та ультраправих радикальних рухів 

націоналістичного характеру. Проте в напрямку з північного-сходу на південний 

захід спостерігається плавний перехід на користь центристів та лібералів. У 

субрайоні 2003–2005 рр. функціонували 6 центрів масової протесаної активності, що 

становить 50 % від усієї протестної активності регіону.                
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Друге місце за площею займає Північно-Західний субрайон, який включає три 
адміністративно-територіальні райони (Вижницький, Заставнівський, Кіцманський). 
Цей субрайон у своїй структурі має два політично-важливих вузли: Веренчанський 
та Вашківський. Як і в попередньому субрайоні, тут ядрами є районні центри, які 
істотно впливають на політичну поведінку населення. Суттєву роль у формуванні 
електоральної структури відіграють регіональні історичні, економіко- і соціально-
географічні чинники. Політична поведінка населення субрайону характеризується 
досить високим рівнем електоральної активності (особливо у Кіцманському районі), 
значною підтримкою правоцентристів і партій без чіткої ідеології (Блок Юлії 
Тимошенко), яка характерна як у містах, так і у селищах міського типу й селах. 
Симпатії до нині опозиційних сил яскраво зафіксували вибори до парламенту 
2006‒2007-го років, згідно з якими свої голоси як за БЮТ, так і за «Народний Союз 
«Наша Україна»» в конкретному субрайоні віддали разом понад 52 % виборців. 
Варто зазначити, що Північно-західний субрайон характеризується низьким рівнем 
протестної активності.     

Східний субрайон, розміщений на крайньому сході області й є найбільш 
віддаленим від обласного центру. До складу цього субрайону входять Сокирянський 
і Кельменецький райони та місто Новодністровськ. Найсуттєвіший вплив на 
політичну поведінку населення цього субрайону мають регіональні економіко-
географічні й етнодемогеографічні чинники, велике значення також має локальний 
контекст. У Східному субрайоні відсутні ядра політичної поведінки населення, а 
політична поведінка населення найбільших міст субрайону мало відрізняється від 
політичної поведінки сільського населення. Найбільш характерною рисою політичної 
поведінки населення субрайону є його керованість, яка виявляється у найвищій у 
регіоні підтримці центристських про владних політичних сил і майже повної 
відсутності протестної активності населення. Дещо виділяється на фоні субрайону 
Новодністровськ, за рахунок досить високого рівня підтримки опозиційних сил.          

Найменшим за площею є Північно-Східний субрайон, який включає лише один 
адміністративний район – Хотинський. Такий поділ здійснено за результатами 
статистичного аналізу, що засвідчив найменшу схожість Хотинського району з 
іншими районами області. Базуючись на результатах просторового аналізу форм 
політичної поведінки населення, можна зробити висновок про низку рис, які дають 
підстави виділяти Хотинський район в окремий субрайон. Головною такою рисою є 
найбільш рівномірний розподіл виборчих голосів між всіма представленими 
партіями та блоками. Ще однією яскравою рисою є відсутність виборчих вузлів, що 
дає змогу говорити про моноцентричну будову субрайону. Третьою причиною, що 
дає підстави окремо виділяти цей субрайон, є найвища в Чернівецькій області 
(окрім міста Чернівці) партійна активність. Для цього субрайону характерна 
відсутність джерел протестної активності.   

Важливу роль у здійсненні політичної поведінки населення регіону відіграє 
місто Чернівці, яке можна виділити як окреме макроядро політичної поведінки 
населення. Політична поведінка населення міста багато у чому визначається 
історико-географічними (історія заселення) та інформаційними чинниками. Чернівці 
суттєво зв‟язані з навколишньою територією й багато в чому визначають політичну 
поведінку її населення. Варто зауважити, що цей вплив має як позитивний характер 
(поширення інноваційної політичної поведінки, інформаційних технологій ), так і 
негативний (концентрація в обласному центрі протестної та партійної активності за 
рахунок сусідніх територій). Чернівці характеризуються найвищим у регіоні рівнем 
політичної активності. Цей рівень, однак, зумовлений, переважно, лише діяльністю 
політичних партій та масовою протестною активністю, яка майже цілком 
концентрується в обласному центрі. Для Чернівців також характерний досить 
високий відсоток участі населення у виборах, порівняно з іншими районами. 
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На основі статистичних даних політичної поведінки та з урахуванням 
національно-етнічної структури, виділено чотири субрайони електоральної 
активності Чернівецької області – Південний, Північно-Західний, Східний, Північно-
Східний, а також місто Чернівці як макроядро політичної поведінки. Такий поділ дає 
підстави наочно відобразити закономірності формування виборчих округів і 
проблеми з цим пов‟язані, розглянути практичне значення електоральної географії в 
контексті створення політичних, економічних та соціальних програм і довести зв'язок 
науки зі змінами в геополітичному просторі. Кожен із вище перерахованих 
субрайонів має усталені чіткі позиції та традиції щодо електоративної думки, ось 
тільки міра стійкості цих поглядів серед населення, варіює. 
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Державний кордон є головним складником національної безпеки. Він визначає 
суверене право держави на організацію власної політичної та соціально-економічної 
системи. Державний кордон формує єдиний державно-територіальний простір і 
виконує низку функцій: бар‟єрну, фільтрувальну, контактну та інші, які мають 
забезпечити охорону територій, контролювати нелегальну міграцію, контрабанду та 
переміщення злочинних угруповань, а також товарів, предметів, громадян, які 
переміщуються через кордон. Із проголошенням незалежності України потреба 
правового унормування її державного кордону набула значної актуальності. 
Науковий інтерес до питань встановлення та функціонування кордонів України 
прослідковується у доробках Я. Верменич [1], В. Губенко [6], М. Дністрянського [2], 
О. Долгова [4], Г. Копачинської [5], П. Медведя [6], О. Романухи [8], Б. Трегуба [9]. У 
їх працях розглядаються питання делімітації кордону, оформлення правового 
статусу кордону, розбудови кордонну, з‟ясовується місце кордону в сучасній 
міжнародній політиці України. Оскільки науковий супровід цієї проблематики 
зростає, вважаємо за необхідне дослідити питання встановлення державного 
кордону України на окремих його ділянках. 

Мета роботи полягає в досліджені питань встановлення українсько-польського 
кордону, оскільки Польща була однією з перших країн, з якою Україні вдалося 
досягти домовленостей із цих питань. Засобом досягнення мети роботи є вирішення 
таких завдань: охарактеризувати основні угоди, що були підписані між країнами 
щодо встановлення й функціонування кордону, проаналізувати ступінь 
завершеності цього процесу. 

Встановлення державного кордону й оформлення його правового статусу – 
важливий етап в житті кожної країни. Кордон – це гарантія недоторканості та 
непорушності державного суверенітету. Із проголошенням незалежності в Україні до 
цих питань підходили з двох позицій: підтвердження існуючих договорів із сусідніми 
державами Східної Європи, у тому числі й з Польщею; та підписанням угод щодо 
кордону з республіками колишнього СРСР. Враховуючи це, Міністерством 
закордонних справ (МЗС) і Державною прикордонною службою України було 
розпочато переговорний процес з усіма його учасниками. 

Польща була в числі перших країн, з якими Україні вдалося досягти 
домовленостей у питаннях встановлення кордону. Це пояснюється історичними 
причинами: існуванням добре обладнаного кордону ще з часів Другої світової війни, 
прагненням цих держав до інтеграції у європейське суспільство, відсутність 
територіальних претензій [8]. Переговорний процес щодо питань оформлення 
українсько-польського кордону проходив досить вдало й швидко. Так, у 1992 р. 
Україною та Республікою Польща було підписано Угоду «Про добросусідство, 
дружні відносини і співробітництво». Відповідно до статті 2 документу, сторони 
визначають непорушність існуючих та позначених на місцевості кордонів і 
підтверджують відсутність жодних територіальних претензій та їх можливу появу в 
майбутньому. 12.01.1993 р. у Києві укладається договір  «Про правовий режим 
українсько-польського державного кордону, співробітництво і взаємодопомогу з 
прикордонних питань» та підписується низка інших угод і домовленостей. Після 
такого швидкого оформлення правової бази функціонування кордону розпочалася 
перевірка його проходження на місцевості, що тривала до 2002 р. [7].  У подальші 
роки унормовувались питання розбудови українсько-польського кордону, умови 
поїздок громадян, питання перетину кордону в пунктах пропуску, спільні дії 
прикордонних військ України й Польщі, питання спільного контролю у пунктах 
пропуску через державний кордон (табл. 1). 

28.03.2008 р. між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща 
була підписана угода «Про правила місцевого прикордонного руху» [3]. Цією угодою 
передбачено цілу низку прикордонних населених пунктів, жителі яких можуть 
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скористатися регулярним перетином кордону з метою перебування у прикордонній 
зоні іншої держави з культурних, суспільних, сімейних або економічних мотивів 
протягом певного періоду. 

Таблиця 1  
Договірно-правова база оформлення та функціонування  

українсько-польського кордону* 

 

Дата 
підписання 

Назва міжнародного договору 

18.05.1992 Договір між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні 
відносини та співробітництво 

18.05.1992 
  

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про пункти 
пропуску через державний кордон 

12.01.1993 Договір між Україною і Республікою Польща про правовий режим 
українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну 
допомогу з прикордонних питань 

24.05.1993 
  

Протокол про виконання Угоди між Урядом України і Урядом Республіки 
Польща про передачу і прийом осіб через спільний державний кордон 

18.06.1993 Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про залізничне 
сполучення через державний кордон 

27.05.1994 Угода у формі обміну нотами про утворення та відкриття нового 
залізничного пункту пропуску Хирів–Кросценко для особового руху 

17.05.1995 Угода у формі обміну нотами про утворення та відкриття залізничного 
пункту пропуску Рава-Руська–Верхрата 

29.09.1995 Угода у формі обміну нотами про відкриття пункту пропуску Зосін‒Устилуг 

для руху особового 

25.01.1996 Угода у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом РП про 
утворення і відкриття залізничного пункту пропуску Рава-Руська–Хребене 

25.06.1996 
  

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про взаємні 
безвізові поїздки 

17.03.1997 
  

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про утримання 
дорожніх прикордонних мостових об‟єктів на українсько-польському 
державному кордоні 

17.03.1997 
  

Угода між Державним комітетом у справах державного кордону України, 
Державною митною службою України і Прикордонною вартою Республіки 
Польща, Головним митним управлінням Республіки Польща про 
тимчасове співробітництво при проведенні контролю осіб, транспортних 
засобів та товарів, які перетинають українсько-польський державний 
кордон у пункті пропуску «Устилуг–Зосін» 

25.09.1997 Угода у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Республіки 
Польща про поширення руху в  автомобільному пункті пропуску 
Кросценко–Смільниця до міжнародного пасажирського та товарного руху 

25.06.2001 
  

Угода між КМУ і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час 
здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які 
перетинають  укрансько-польський державний кордон 

05.11.2002 Угода у формі обміну нотами між урядом України та Урядом РП про 
відкриття пункту пропуску Кросценко  мільниця для цілодобового 
міжнародного автомобільного руху легкових автомобілів, мікроавтобусів 
та вантажних автомобілів із масою 3,5 т 
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Продовження таблиці 1 

06.06.2003 Угода між Державною митною службою України та Міністерством фінансів 
Республіки Польща щодо обміну інформацією про товари і транспортні 
засоби, які перетинають українсько-польський державний кордон 

30.07.2003 
  

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про 
умови поїздок громадян 

31.10.2003 Угода у формі обміну нотами між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
РП про визначення пунктів пропуску в яких здійснюватиметься «спільний 
контроль» (Зосін–Устилуг, Кросценко‒Смільниця)  

15.08.2005  Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
РП про створення на українсько-польському державному кордоні 
міжнародного автомобільного пункту пропуску «Будомєж–Грушів» 

15.08.2005 Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
РП про створення на українсько-польському державному кордоні 
міжнародного автомобільного пункту пропуску «Угринів–Долгобичув» 

11.01.2006 Угода (у формі обміну нотами) про відкриття у пункті пропуску 
«Смільниця–Кросценко» руху вантажного автотранспорту загальною 
масою до 7,5 т 

30.01.2006  Угода (у формі обміну нотами) між Урядом Республіки Польща і 
Кабінетом Міністрів України щодо поширення руху на залізничному 
прикордонному пункті пропуску Кросценко–Хирув на міжнародний 
особовий рух 

24.05.2008 Угода (у формі обміну нотами)  між  Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Республіки Польща про запровадження на території Республіки 
Польща спільного контролю у  пункті  пропуску для залізничного 
сполучення Хирів–Кросценко.  

28.03.2008 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща 
про правила місцевого прикордонного руху 

28.03.2008 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про 
співробітництво під час організації фінального турніру чемпіонату Європи 
з футболу УЄФА ЄВРО-2012 

22.12.2008 Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща 
про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху, 
підписаної в Києві 28 березня 2008 року 

10.07.2010 
  

Протокол засідання Українсько-Польського комітету у справах підготовки 
та проведення Євро-2012 

30.09.2010 Протокол про затвердження Плану спільних дій України та Польщі 
(Дорожньої карти) під час підготовки та проведення  фінального турніру 
ЧЄ з футболу УЄФА ЄВРО-2012 укладений на засіданні Польсько-
Українського комітету з питань  підготовки та проведення Євро-2012 

8.12.2010 Протокол про спільне патрулювання українсько-польського кордону 
* 
Джерело: Договірно-правова база між Україною та Польщею – посольство України в Республіці 

Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/legal-acts. 

 
Із 2008 р. Україна й Польща укладають низку угод, пов‟язаних із розбудовою 

кордонних пунктів пропуску та проведенням спільних дій час підготовки та 
проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012 
(див. табл. 1). 

http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/
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У світлі новітніх подій в Україні 2013–2014 рр. Україна та ЄС підписали «Угоду 
про асоціацію між Україною та ЄС» (політичну частину угоди було підписано 
21.03.2014 р.). Увага у ній приділяється  забезпеченню мобільності громадян, 
поглибленню візового діалогу, зокрема й шляхом запровадження безвізового 
режиму, піднімаються питання у сфері міграції, функціонування зони вільної торгівлі 
тощо [10]. Це означатиме необхідність унормування таких відносин й на українсько-
польському кордоні, за перебігом яких спостерігатимемо у наступних наших 
публікаціях. 
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офіційного веб-порталу Верховної Ради України. Задля наглядності дані порівняно з 
аналогічною статистикою за попередній період, щоб продемонструвати зміни у 
територіальному походженні народних депутатів, що відбулися за VII скликання 
українського парламенту.  

Ключові слова: народний депутат, політична партія, регіональне походження. 
 
Gorbachuk M. S. Features Regional Origin People's Deputies of Ukraine                             

VII Convocation. Collected and analyzed statistics on residence people‟s deputies of Ukraine  
VII convocation at the moment of their duties, according to the official website of the Verkhovna 
Rada of Ukraine. Data are compared with similar statistics from the previous period, to 
demonstrate changes in the territorial origin people‟s deputies, held by VII convocation Ukrainian 
parliament. 

Key words: people‟s deputy, political party, regional origin. 
 

Актуальність теми дослідження. Неодноразово в українському суспільстві 
поставала дискусія про непропорційне врахування владною верхівкою потреб різних 
областей країни, лобіювання інтересів певних регіонів. Щоб дати чітку відповідь на 
це питання, слід врахувати низку факторів, одним із яких є регіональне походження 
народних депутатів. Адже присутність у парламенті значної кількості нардепів з 
однієї з областей України потенційно сприятиме їхнім намаганням об‟єднаними 
зусиллями лобіювати інтереси свого регіону, можливо навіть за рахунок інтересів 
інших. Непропорційне представництво окремих областей у парламенті може бути 
одним із тих факторів, що призводять до наростання напруження в українському 
суспільстві та перешкоджають консолідації нації. 

Метою дослідження є виявлення диспропорцій у регіональному походженні 
народних депутатів України.   

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Для збору статистичних даних була використана інформація щодо 
партійної приналежності та місця проживання народних депутатів, розміщена на 
офіційному сайті Верховної Ради України. Слід зазначити, що з невідомих причин 
дані щодо деяких народних депутатів на сайті відсутні. Також потрібно 
усвідомлювати, що не можна цю інформацію трактувати однозначно. Адже 
походження депутата з того, чи іншого регіону, ще не перетворює на лобіста його 
інтересів. Як приклад можуть слугувати народні депутати Мустафа Джамілєв та 
Рафат Чубаров, що передусім відомі українському суспільству як захисники 
інтересів кримсько-татарського народу, проте обоє проживають у Києві. Разом із 
тим, вказане місто може не збігатись із фактичним місцем проживання депутата. 

Згідно з даними табл. 1, більшість народних депутатів VII скликання походить із 
міста Києва – 167 чол. У цьому факті немає нічого дивного, адже Київ, як столиця 
України, чи не найкраще з поміж інших міст підходить для активної політичної 
діяльності амбітних людей, що прагнуть зайняти високе становище в державних 
структурах. Цілком закономірно, що саме в Києві розміщені центральні керівництва 
абсолютної більшості українських політичних партій. На другому місті за 
чисельністю нардепів перебуває Донецька область – 37 осіб, при цьому переважну 
більшість із них складають представники Партії регіонів. Далі за нею йде 
Дніпропетровська область – 23 народних депутата. Також домінуючі положення 
займають Львівська, Харківська та Одеські області – 20, 18 та 16 народних депутатів 
відповідно. Найменша кількість народних депутатів VII скликання походить із 
Житомирської та Чернігівської областей – по 4 особи та м. Севастополь – 2 особи.  

Слід зазначити, що порівняно зі складом парламенту попередніх скликань, 
роль регіонів загалом зросла. За V та VI скликань із м. Києва походило більше 
половини народних депутатів. З інших же міст та областей України походила 
відносно невелика кількість нардепів. Виняток становили лише декілька областей, із 
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поміж яких сильно виділялась Донецька – в ній проживало близько 60 депутатів, 
переважна більшість яких входила до Партії регіонів [1; 2]. 

Таблиця 1 
Регіональне походження народних депутатів України  

VII скликання (2012–2014)* 
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Центральна Україна 

Вінницька 2  1 1       4 8 

Дніпропетровська 19         1 3 23 

Кіровоградська 3 1 1       1 2 8 

Полтавська   1 1      2 4 8 

Черкаська 2 1  1       2 6 

Північна Україна 

Житомирська   1       2 1 4 

Київська 5 1        1 10 17 

м. Київ 50 22 13 11  1 1   11 58 167 

Чернігівська  1       1 1 1 4 

Сумська 1 1        1 2 5 

Південна Україна 

Запорізька 6         1 1 8 

Херсонська 3 1 1       1 1 7 

Одеська 9  1 1  1    1 3 16 

Миколаївська 4 2        1 1 8 

АР Крим 8 1 1     1   2 13 

м. Севастополь          1 1 2 

Східна Україна 

Донецька 33  1       1 2 37 

Луганська 9         1 1 11 

Харківська 13 1        1 3 18 

Західна Україна 

Львівська  3 1 12       4 20 

Івано-Франківська  3 1 2       4 10 

Тернопільська  3 1 2       1 7 

Волинська   1 2      1 3 7 

Рівненська 1 1 1 1       3 7 

Хмельницька 1  1 2  1    1 2 8 

Чернівецька 3  1        3 7 

Закарпатська 2  1  3      3 9 

Усього 174 42 29 36 3 3 1 1 1 30 125 445 
* Складено автором за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України [3]. 

 
Тепер проаналізуємо дані окремо по кожній партії. В період часу, що 

розглядається, лідируючі позиції серед політичних партій України займала Партія 
регіонів. Їй вдавалось у парламентах V‒VII скликань отримувати для своїх членів 
більше місць, ніж будь-якій іншій партії. Більшість народних депутатів-регіоналів, як і 
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представників інших партій, проживає в місті Києві. Проте, як уже зазначалось вище, 
для цієї партії характерна певна відмінність. А саме походження значної кількості 
депутатів із Донецької області. У парламенті V скликання ця кількість становила           
45 осіб проти 62 із Києва, в той час, як із наступної за значенням Харківської обл. 
походило лише 6 народних депутатів – регіоналів [1]. Подібне можна спостерігати й 
у парламенті VI скликання, що очевидно відображає вагоме значення Донецької 
області для політичної діяльності цієї партії. Проте в парламенті VII скликання 
бачимо певні зміни. Кількість депутатів-регіоналів із Києва та Донецької області 
скоротилась до 50 та 33 відповідно, натомість зросло значення інших регіонів. 
Особливо виділяється Дніпропетровська область, кількість депутатів від Партії 
регіонів з якої зросла до 19 проти 7 у парламенті попереднього скликання [3]. Це 
може відображати наслідки політичного протистояння з партією «Батьківщина» та її 
лідером Ю. Тимошенко, що походить із м. Дніпропетровськ. 

Наступною ключовою партією цього періоду було Всеукраїнське об‟єднання 
«Батьківщина», що в парламентах V та VI скликань становила провідну партію 
виборчого Блоку Юлії Тимошенко. Окрім Києва, бачимо фактично рівномірний 
розподіл по регіонах депутатів від цієї політичної сили від 1 до 3, за винятком 
кількох областей, з яких немає жодного депутата. У парламенті VII скликання в 
кілька разів, порівняно з попереднім складом Верховної Ради, скоротилась загальна 
кількість депутатів від цієї політичної сили, що пов‟язано зі значною втратою нею 
позицій на політичній арені та ув‟язненням її лідера Юлії Тимошенко у 2011 р.  

Для  КПУ характерна фрагментарність у регіональному походженні народних 
депутатів – із низки областей України вона не має жодного представника. Але в 
цьому випадку це пов‟язано з порівняно невеликою кількістю народних депутатів 
обраних до парламенту від цієї партії. 

До парламенту VII скликання увійшло кілька нових партій, кожна з яких 
отримала відносно невелику кількість місць, натомість було чимало безпартійних 
(125 осіб).  Більшість (13 осіб) нардепів від партії УДАР походить із міста Києва й ще 
16 депутатів – по одному з різних областей України. Незвично виглядають дані по 
ВО «Свобода», більшість депутатів від якого походить із заходу України. А кількість 
тих, що походить зі Львова навіть перевищує кількість депутатів-свободівців із 
київським місцем проживання – 12 проти 11 депутатів. 

Усі три народні депутати, що входять до партії «Єдиний центр» походять із 
Закарпатської області. Народна партія має по одному представнику з м. Києва, 
Одеської та Хмельницької областей. Єдиний представник Радикальної партії Ляшка 
походить із м. Київ. А партія «Союз» та Партія нового покоління мають по одному 
представнику з АР Крим та Чернігівської області відповідно. 

Висновки. Отже, з поміж усіх областей та міст України більше всього народних 
депутатів VII скликання проживає в Києві, що очевидно відображає концентрацію 
основних політичних подій та боротьби між партіями в столиці країни. Разом із тим, 
немає жодної області, з якої б не походило хоча б кілька нардепів, у тому й числі з 
відносно невеликого за кількістю населення міста республіканського 
підпорядкування Севастополь. До парламентів V‒VI скликань входило більше 
народних депутатів від східних та південних областей України, ніж з інших регіонів, 
зі значним переважанням депутатів із Донецької області. Подібна диспропорція 
може бути шкідливою для політичного життя країни, перешкоджаючи консолідації 
нації. Проте у парламенті VII скликання ситуація змінилася – зменшилася кількість 
нардепів із Києва та Донецької області та зросла роль інших регіонів України, 
зокрема Львівської області. Такий процес при дотриманні відносно рівномірного 
представництва різних областей може посприяти децентралізації політичних 
процесів у країні та більшій політичній активності всього її населення й, отже, стати 
одним із факторів прискорення формування громадянського суспільства. 
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Сепаратизм як суспільно-політичне явище сучасності 

 

 Роботу виконано на кафедрі 
країнознавства і міжнародних відносин 
СНУ ім. Лесі Українки 

   
Проаналізовано поняття «сепаратизм», причини та умови виникнення цього явища. 

Визначено основні форми прояву сепаратизму. Розкрито негативні та позитивні наслідки 
сепаратизму як суспільно-політичного явища.   

Ключові слова: сепаратизм, сепаратистський рух, етнічна спільнота, національна 
ідентичність, сецесія. 

 
Romaniuk N. I. Separatism as Social and Political Phenomenon of Modern Times. The 

notion «separatiam» as well as its prerequisites and conditions of this phenomenon are analyzed. 
The main forms of separatism appearance are defined. The positive and negative results of 
separatism as social and political phenomenon are investigated. 

Key words: separatism, separatist movement, ethnic community, national identity, secession. 

 
Активізація процесів глобалізації, трансформації політичних та економічних 

режимів у світі на початку ХХІ ст. зумовили посилення сепаратистських рухів. 
Сепаратизм, будучи суперечливим суспільно-політичним явищем, являє собою одну 
з найскладніших та найактуальніших проблем світового співтовариства, тому варте 
уваги  дослідження його ролі у міжнародних відносинах.       

У науковій літературі немає єдиного підходу щодо трактування поняття 
«сепаратизм». Його визначають і як спосіб розв‟язання проблеми, і як рух за 
територіальне відокремлення, і як політика та практика діяльності суспільно-
політичних рухів. Зазвичай у науковій літературі сепаратизм (від лат. separatus – 
окремий) – це теорія, політика і практика відокремлення, відділення частини 
території держави з метою створення нової самостійної держави або одержання 
статусу широкої автономії [5, с. 691].  

Дослідник А. Баранов стверджує, що сепаратизм завжди виникає на базі 
глибоко пережитої та чітко усвідомленої ущемленості свого становища, яку відчуває 
етнічна група, тому сепаратистські настрої є наслідком тривалого процесу 
самоусвідомлення в середовищі етнічної спільноти. На думку автора, сепаратизм 
був і залишається суто радикальним, егоцентричним способом розв‟язання 
проблем, які так чи інакше виникають у багатонаціональних суспільствах із метою 
відокремлення від єдиного цілого й формування власної державності, що, у свою 
чергу, приводить до втрати державою частини території й отримання нею вороже 
налаштованих сусідів [1]. 

                                           
© Романюк Н. І., 2014 



 

 

82 

Виникнення сепаратистського руху можливе за наявності двох умов: 
дискримінації етнічної спільноти з боку державної влади та формування активної 
політичної еліти, здатної очолити цей рух [6, с. 121]. При тому дискримінація може 
бути як політична, так й економічна. Політична дискримінація означає, що певна 
етнічна спільнота позбавлена політичних прав, на відміну від домінуючої більшості. 
Економічна дискримінація призводить до ситуації «внутрішньої колонії», коли певна 
частина території перетворюється на своєрідного економічного донора [7, с. 317]. 

На думку американської дослідниці Спенсер, яку вона висунула у своїй роботі 
«Separatism: democracy and disintegration», головний рушійний фактор, що 
спричиняє виникнення сепаратизму – національна ідентичність [11]. Ідеологія 
сепаратизму повинна спиратися на історичний досвід незалежності нації, що мала 
місце в певному регіоні. Якщо такої немає, то слід шукати опору в незалежності 
ідентичних територій або близьких за походженням етносів. Націоналісти можуть 
прийти до домовленості з центральною владою, зробивши предметом торгу той чи 
інший рівень автономії для свого народу чи регіону [10, с. 93]. 

Для сепаратистів самовизначення – це завжди відторгнення держави як 
політично цілісної територіальної одиниці, політичний і культурний поділ [9]. Мотиви 
сепаратистів за своєю природою можуть бути політичними, економічними, 
етнічними, конфесійними, територіальними, у зв‟язку з чим виділяють кілька видів 
сепаратизму. Найбільш поширеним у сучасному світі є етнічний сепаратизм, 
оскільки практично кожна етносоціальна спільнота намагається використати право 
на самовизначення й реалізувати його аж до створення власної держави [5, с. 693] . 

Існує багато причин виникнення сепаратизму. Найтиповішими з них є етнічні, 
релігійні, економічні, політичні та ін. (рис. 1). Основними формами прояву 
сепаратизму залежно від тих цілей, які ставлять лідери сепаратистських рухів є 
сецесія, ірредентизм, еноліз, деволюція (рис. 2). 

Найбільш поширеним є етнічний сепаратизм, який за своєю суттю є 
етнотериторіальним конфліктом, в основі якого лежить прагнення етнічної групи 
виділитися із загальної держави, що сприймається її представниками як державне 
утворення іншої етнічної групи [4, с. 32]. Поява в позиції одної з конфліктуючих 
сторін елементів сепаратизму інтернаціоналізує конфлікт і підчиняє його потребам і 
нормам міжнародного права. 

Етнічний сепаратизм може існувати у таких формах [3, с. 301]: 
1) відкрита, де засобами й методами реалізації сепаратистами своїх намірів є 

такі публічні дії, як заяви, масові акції протесту, відкрите військове протистояння; 
2) прихована, де засобами й методами реалізації сепаратистами своїх намірів 

є такі непублічні дії, як підпільна та анонімна терористична діяльність, застосування 
тиску на своїх опонентів через треті сторони. 

   Характерною рисою сучасності є те, що етнічні конфлікти все рідше 
проявляються як війни між державами, частіше вони зароджуються на території 
однієї країни. Це пов'язано з тим, що джерелами криз у деяких випадках стають 
нестабільність, слаборозвиненість і злидні, які сприяють піднесенню релігійного 
інтегризму (наприклад, ісламського фундаменталізму) на території єдиної держави. 
Причинами конфліктів може виступати боротьба з бідністю або, навпаки, спроби її 
подолання, що спричиняє суспільні зміни. 

Сторонами етнополітичного сепаратистського конфлікту все частіше 
виступають недержавні гравці – екстремістські релігійні течії, злочинні угруповання 
та транснаціональні терористичні формування. Етнічні зіткнення стають 
небезпечними, тому що вони використовуються терористами й озброєними 
нелегальними угрупованнями. Терористи створюють свої бази саме на 
безконтрольних територіях країн, влада яких не може ними управляти, наприклад, 
організація ЕТА в Іспанії.  
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Причини виникнення сепаратизму 

 

 
Економіко-
географічні 
чинники 

 Прагнення більш розвинених регіонів відокремитися 
від відсталих. Наприклад, Ліга Півночі в Італії, 
радикальні партії Каталонії. Часто бідуючі регіони 
теж охоплені сепаратизмом. Їх спільноти 
сподіваються, що в окремій державі будуть жити 
краще (Косово в Югославії) 

 

Расові чинники  Наприклад, сепаратизм білої меншості в ПАР 

 

 
Етнічні чинники 

 Прагнення отримати автономію або розширити 
її, домогтися статусу незалежної держави. Це 
найпоширеніша група причин. Приклади : Країна 
Басків в Іспанії, Абхазія й Південна Осетія в 
Грузії 

 

Релігійні чинники  Ліван, де домінуюче арабське населення 
розколоте на масу територіально замкнутих 
громад 

 

Релігійно-етнічні 
чинники 

 Породжують боротьбу різних ідентичностей, у 
результаті чого може посилюватися 
неприйняття суб'єктивно «чужої» держави. Так, 
в Ольстері ірландці-католики прагнуть 
возз'єднатися з Ірландської Республікою, а 
мусульмани Кашміру – з Пакистаном 

 

Внутрішньополітичні 
чинники 

 Прагнення регіональних еліт до влади, 
партійний, ідеологічний розкол країни (КНР і 
Тайвань, Північна і Південна Корея) 

 

Зовнішньополітичні 
чинники 

 Підтримка сепаратистів з боку «наддержав» і 
сильніших сусідніх країн. Мотиви підтримки різні: 
послабити конкурента, опанувати геополітично 
важливими районами й економікою окремих 
регіонів, нажитися на торгівлі зброєю і найманцями 
з учасниками конфлікту. Без підтримки ззовні 
призвести до розпаду Югославії, Чехословаччини 
чи СРСР було б вкрай важко. Приклади 
зовнішнього контролю над зонами сепаратизму – 
Косово 

 

Ідеологічний 
чинник 

 Доктрина самовизначення народів, що стала 
нормою міжнародного права в 1919 р. згідно з 
Версальською дипломатичною системою, дала 
важливі аргументи сепаратистам 

 
Рис. 1. Причини виникнення явища сепаратизму за В. А. Барановим  
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Рис. 2. Форми прояву сепаратизму  залежності від цілей,  
які ставлять лідери сепаратистських рухів  

 
 На сьогодні нові підстави для штучного нагнітання сепаратистських настроїв у 

певних регіонах світу породжує розширення комунікативних можливостей у 
постіндустріальному світі [2, с. 281]. Можна дійти висновку, що в суспільстві з вищим 
рівнем політичної культури та економічного добробуту етнічний сепаратизм має 
значно менше шансів розвиватися у стрімких та гострих проявах.  

Значний вплив на виникнення сепаратизму мають і зовнішні чинники, які 
можуть або пришвидшити або нівелювати інтенсивність сепаратизму. У політичній 
сфері сепаратизм здатний привести до негативних наслідків. Наприклад, 
ослаблення державного суверенітету, дестабілізація ситуація в країні тощо.  

В. Тишков зазначає про моральність сепаратизму. За моральним підходом 
часто стоїть симпатія по відношенню до тих, хто хоче відокремитися й для цього 
формулює програму  національного самовизначення з аргументом на користь 
програми сецесії (відділення з метою створення власної держави) й прагнення 
позбутися приниженого статусу меншини, – статусу, який може характеризуватися 
як дискримінація, надексплуатація, етноцид, колоніальне гноблення. Прагнення до 

Форми 
прояву 
сепа-

ратизму 

Сецесія (найбільш 
небезпечна форма) – 
відділення з метою 
створення власної держави; 
розділення держави як 
методу врегулювання 
етнополітичного конфлікту. 
Серед аспектів, які можуть 
вважатися моральними 
підставами для сецесії, 
є: несправедлива анексія; 
несправедливий 
перерозподіл ресурсів; 
 самозахист. 

Еноліз – відділення території 
з метою приєднання до 
держави з одноетнічним 
населенням, тобто своєрідне 
возз‟єднання етнічної 
меншини з державно 
організованою одноетнічною 
більшістю (ірредентистський 
рух у Греції). 

Деволюція 
(автономізація) – 
процес, за якого регіони 
всередині держави 
вимагають й отримують 
політичну владу та 
дедалі більшу автономію 
за рахунок центральної 
влади (Країна Басків, 
Каталонія, Шотландія). 

Ірредентизм – процес, в 
результаті якого населення 
певного регіону 
відділяється від держави з 
метою приєднання до 
сусідньої держави, метою 
якого є об‟єднання 
розпорошеного по світу 
етносу, народу. 
Ірредентизм – 
протилежність 
сепаратизму, проте 
супроводжується насиллям 
і часто перетворюється на 
повномасштабні війни 
(спроби Вірменії приєднати 
Нагірний Карабах, 
Туреччини та Греції – Кіпр). 
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позбавлення від цього статусу пояснюється також бажанням зберігати та розвивати 
цілісність й особливості малих культур, які руйнуються домінуючою культурою. 
Ключовим моментом досягнення цієї мети вважається вихід з існуючої системи та 
здобуття «своєї» держави чи возз'єднання території з «історичною батьківщиною» [9].  

Розгляд сепаратизму з погляду морального підходу наштовхується на низку 
істотних проблем: по-перше, сецесія – це завжди серйозний перерозподіл ресурсів і 
влади, який не може не супроводжуватися нанесенням шкоди великому числу 
людей, а якщо більшість втрачає, а меншість виграє, чому це повинно вважатися 
моральним? По-друге, прихильники сецесії та внутрішні сепаратисти 
використовують як аргумент необхідність ліквідувати дискримінацію, коли насправді 
остання не існує зовсім або ж, навпаки, пронизує все суспільство, а не стосується 
лише окремих груп, що прагнуть сепаратизму.  

Цікаву точку зору щодо питання практичної реалізації сепаратизму 
запропонував етнополітолог Т. Гурре, який залежно від вимог етнічного регіону 
розробив теорію «трьох груп»: «голос» (вимоги культурної автономії); «лояльність» 
(відмова від конфлікту в обмін на увагу й визнання); «вихід» (вимоги 
самовизначення, які можуть бути також пов‟язані з федералізацією). На його думку, 
сепаратизм – неминуча риса державного розвитку і він не завжди означає 
досягнення сецесії. Практично всі дослідники відзначають федералізацію держав 
(децентралізацію управління) як спосіб вирішення проблем із правами окремої 
етнічної спільноти і демократизацією [10, с. 91]. 

На думку деяких науковців, автономізацію не слід вважати формою 
сепаратизму, оскільки вона не порушує територіальної цілісності держави. У 
Шотландії, наприклад, використовують термін «деволюція», коли говорять про 
збільшення влади у руках Единбургу й перехід до якнайширшої автономії та 
можливої незалежності.  

Відкритість територіальних та комунікаційних кордонів призводить до 
прозорості державних кордонів, стирає грані між внутрішньою й зовнішньою 
політикою, що створює загрози для етнічної ідентичності. Це викликає захисні 
рефлекси з боку багатьох етнічних меншин, у яких є усвідомлене колективне 
бажання зберегти власну відділеність. Такі процеси дають підстави для додаткової 
міжетнічної конфліктності. Етнічні меншини об‟єктивно відчувають особливу потребу 
у захисті своєї ідентичності [8, с. 235].                                                                                                                                                     

Сеператизм як суспільно-політичне явище має й позитивні функції, які 
полягають в артикуляції інтересів населення регіону в політичній, соціально-
економічній, культурній сферах. Поширення ринкових відносин, розширення зон 
вільної торгівлі, з одного боку, ведуть до зближення й поглиблення інтеграції країн, 
а з іншого – заохочують ізоляціоністські та сепаратистські сили, що сприяють 
відродженню націоналізму та ескалації локальних конфліктів. 

 На думку українського дослідника С. Блавацького, об‟єктивна реальність 
глобалізованого світоустрою вимагатиме перерозподілу сучасних країн на нові 
територіальні утворення: за його прогнозами, можливо, що до середини ХХІ ст. такі 
держави, як Німеччина, Італія, США, Японія вже не будуть цілісними політичними 
утвореннями. Замість них на економічній і політичній сцені виступатимуть окремі 
регіони (графство Орандж у Каліфорнії, Осака в Японії, район Ліона у Франції, Рур у 
Німеччині), цілісність яких ґрунтуватиметься на господарських зв‟язках й економічній 
доцільності [2, с. 277].  

Причини посилення націоналізму на сучасному етапі світового розвитку 
доводять, що сепаратизм є одним із наслідків невирішеного національного питання 
в поліетнічних країнах. Така ситуація є певною реакцією малих етнічних та мовних 
спільнот на посилення процесів вестернізації усіх форм життя в умовах глобалізації. 
У цьому контексті націоналізм може використовуватися як ідеологічне підґрунтя під 
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час боротьби цих спільнот за власну державу, а тому може мати перспективу, 
особливо в країнах третього світу.  

Тобто, подальша перспектива світового розвитку – це одночасне існування, 
єдність і боротьба двох суперечностей – зростаючої взаємозалежності держав у всіх 
сферах суспільного життя та посилення дезінтеграційних процесів, націоналізму, 
сепаратизму, релігійного екстремізму як наслідків самоідентифікації етносів і націй.  

Отже, сепаратизм є об‟єктивним суспільно-політичним явищем, яке має як 
негативний, так і позитивний вплив на розвиток суспільства. З одного боку, 
сепаратизм як сецесія призводить до дезінтеграції держави та порушує баланс 
геополітичної безпеки в регіоні, а, з іншого – є одним із засобів реалізації 
економічних, політичних, соціальних, духовних, мовних інтересів етносу, що цілком 
обґрунтовані у випадку політичної, економічної та культурної дискримінації 
останнього.  
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В статті розкрито зміст поняття «сепаратизм», з‟ясовано історичні передумови прояву 
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Актуальним питанням сучасного розвитку міжнародних відносин є питання 

сепаратизму. Слово «сепаратизм» походить від латинського «separatus» (окремий) і 
означає прагнення до відокремлення, відособлення, сецесії [3]. Сепаратизм – це рух 
за територіальне відокремлення частини держави з метою створення нового 
державного утворення або надання певній частині держави автономного статусу за 
національними, мовними, релігійними ознаками [6, с. 600]. Наслідками сепаратизму 
є порушення суверенітету, єдності та територіальної цілісності держави. 

Яскравим прикладом сепаратистських настроїв у світі є зростання кількості 
суверенних держав, які є членами ООН і визнані світовою спільнотою. У 1945 р. 
таких держав нараховувалося 51, а до 2014 р. їх чисельність збільшилась до 195, 
тобто майже вчетверо [7]. Таким чином, сепаратизм  є  тенденцією розвитку 
сучасних міжнародних відносин і є складною та актуальною проблемою. Проблема 
сепаратизму притаманна не тільки країнам, що розвиваються, a й  розвиненим 
країнам, наприклад Бельгії [9]. Виходячи з цього, мета дослідження полягає в 
аналізі проблеми сепаратизму в Бельгії. 

Бельгія на сьогодні складається з двох конфронтуючих, насамперед, на мовній 
основі історичних регіонів: Фландрії та Валлонії. Фламандці розмовляють 
переважно нідерландською мовою, а валлони – французькою. Однак, окрім 
відмінностей у мові, існує й низка інших причин, через які виник конфлікт між 
фламандцями й валлонцями. Серед них і проблема нерівномірного економічного 
розвитку, наслідком чого є спроба більш розвинених регіонів відокремитися або 
отримати більші повноваження в економічній сфері. Сучасна Фландрія є 
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локомотивом бельгійської економіки, тоді як Валлонія, по-суті, живе за рахунок 
фламандського населення [8]. Наприклад, Фландрія в середньому щороку 
перераховує до державної скарбниці на 16 млрд євро більше, ніж південна 
(Валлонія). Цілісність країни перебуває під загрозою ще й тому, що більше половини 
з 11 млн жителів Бельгії проживають саме у Фландрії [1]. Частка Фландрії в 
національному ВВП становить 55 %, а в бельгійському експорті – 86 % [3, с. 121–122].  
І звідси цілком логічним виглядає бажання фламандців скинути з себе тягар 
«годування» своїх сусідів.  

Передумови протиріч між Фландрією та Валлонією, котрі після Другої світової 
війни перетворилися на потужний дестабілізуючий фактор, були закладені у 
середині ХІХ ст. Із перших років існування Бельгії провідну роль в її розвитку 
відігравала Валлонія. Уже в 1847 р. виник фламандський культурний рух, який 
вимагав мовної рівності фламандської й французької мови. У 1898 р був прийнятий 
закон, що підтверджував принцип «двомовності», але не рівність мов. Тексти 
законів, надписи на поштових і гербових марках, грошових банкнотах і монетах 
з‟являлися на двох мовах. У свою чергу, закони 1920‒1930-х рр. встановили рівність 
фламандської (нідерландської) та французької мов [2]. 

Вже після Другої світової війни економіка Фландрії випередила традиційну 
індустрію Валлонії. Економічна перевага Фландрії, що викликала зростання 
фламандської національної свідомості, разом із демографічною перевагою 
викликала піднесення масового національного руху. Економічні зміни 50–60 рр.             
XX ст. зумовили посилення фламандського сегмента в господарському комплексі 
країни й сплеск фламандського сепаратизму.  

В 1970 р. країну було поділено на три громади й регіони – Брюссель (столиця 
держави), Валлонію й Фландрію. Однак лідери фламандської більшості Бельгії 
зажадали поступок й в економічній сфері. Й у 1980 р. Фландрії та Валлонії  надали 
статусу автономій (1989 р. – й Брюсселю) з розширеними фінансовими й 
законодавчими повноваженнями. Тоді було утворено дві національні асамблеї, які 
формуються з депутатів федерального парламенту від виборчих округів у 
відповідних регіонах [4]. 

Все це створило умови для федералізації Бельгії, яка завершилася у 1993 р. 
підписанням Сен-Мішельських угод провідними політичними об‟єднаннями 
фламандців та валлонців. Ці домовленості були закріплені в оновленій Конституції 
Бельгії 1994 р., яка передбачає два типи суб‟єктів федерації: громади і регіони, 
причому їх кордони не співпадають. Таким чином, Бельгія реалізувала на практиці 
модель децентралізованої держави, заснованої на принципах етнічного та 
лінгвістичного плюралізму. Проте на початку ХХІ ст. ідея регіоналізму поставила під 
сумнів майбутнє королівства як єдиного державного утворення [5]. 

Зростання популярності у Фландрії радикальних правих сил, зокрема партії 
Фламандський інтерес (Vlaams Belang) підтвердили федеральні вибори у Бельгії 
2003 р. Партія виступає за більш жорстке імміграційне законодавство та не 
приховує амбіцій щодо утворення незалежної держави Фландрії з включенням до 
неї Брюсселя. 

Протягом останніх років фламандська більшість у загальнобельгійському 
парламенті неодноразово ставила питання про поділ округу Брюссель-Хал-
Вілворде.  Цей округ являє собою свого роду «гібридну цілісність», що об‟єднує             
19 комун регіону Брюссель і 35 комун від провінції Фламандський Брабант  
Фламандські представники виступають за збереження двомовного статусу лише за 
містом Брюссель та його найближчими передмістями, а також «фламандизацію» 
решти округу. Валлонці вважають такий проект неприйнятним, оскільки він, на їхню 
думку, суперечить Конституції та попереднім угодам, які були укладені між 
представниками валлонської та фламандської громад. 
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Сьогодні Фландрія інвестує у власний «Фонд майбутнього», спрямований на 
фінансування нових проектів, які вона сподівається реалізувати в результаті 
реформи федерації. Головна мета фламандської громади – регіоналізація ринку 
праці та зміни податкового законодавства, збільшення частки податків, які 
спрямовуються у місцевий бюджет і скорочення фінансування Брюсселя та 
дотаційної Валлонії. За підрахунками експертів, ці реформи принесуть Фландрії від 
360 до 500 млн доларів США [11, с. 8]. Виступаючи в ролі донора для Валлонії і 
Брюсселя, Фландрія природним чином домагається й політичного домінування на 
федеральному рівні. 

Парламентські вибори в червні 2010 р. привели до перемоги представників 
сепаратистського Нового фламандського альянсу. Це посилило політичну кризу в 
країні. Спроби сформувати нову правлячу коаліцію тривали рекордні 541 днів. 
Тільки на початку грудня 2011 р. учасники переговорів узгодили проведення шостої 
в історії Бельгії державної реформи, після чого нарешті вдалося завершити 
формування нового уряду. 

Реформа передбачала ліквідацію двомовного виборчого округу Брюссель-
Халле-Вілворде, вибори в якому постійно викликали суперечки й конфлікти. Тепер 
кожна провінція й федеральна столиця отримали свої власні виборчі округи. Сенат, 
що обирався прямим голосуванням виборців став зборами регіональних 
парламентів. І термін повноважень депутатів нижньої палати збільшили з 4-х років 
до п‟яти. Дата виборів у бельгійський парламент збігається з датою виборів до 
Європейського парламенту. На парламентських виборах у травні 2014 р. 
прихильники відділення отримали значну прибавку голосів.  

Бельгія сьогодні перебуває на межі розпаду, проте перспективи появи 
самостійної держави Фландрія поки що туманні. Це обумовлюється відсутністю 
згоди серед самих жителів Фландрії з приводу того, чи слід створювати нову країну 
або чи буде достатньо провести реформу з перетворення Бельгії на конфедерацію.  
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Розглянуто теоретичні аспекти формування закордонної діаспори. Наведено 

визначення понять «діаспора» та «українська діаспора». Визначено шляхи її формування. 
Виділено характерні риси діаспори. Проведено аналіз її ознак та функцій. 

Ключові слова: діаспора:, міграція, еміграція, українська діаспора. 
 
Raiеvych T. І. Diaspora as an Ethnopolitological Category. The theoretical aspects of 

diaspora formation are reviewed. Definitions of «diaspora» and «Ukrainian diaspora» are given. 
Ways of their formation are determined. The main features of diaspora distinguished. Analysis of 
its features and functions is carried out. 

Key words: diaspora, migration, emigration, the Ukrainian diaspora. 
 

Актуальність теми дослідження. Аналіз дiаспори в мiжнародному вимiрi 
сьогодні визначається новим змiстом і поглибленим інтересом у різних наукових 
сферах: історія, етнологiя, культурологiя, полiтологiя, соцiологiя, естетика, 
фiлософiя. Важливим є виявлення мiсця української етнічної групи, української 
діаспори в етнокультурнiй структурi інших держав. Її участь у житті суспiльства, в 
усьому комплексi мiжетнiчних вiдносин, а також спiлкуваннi мiж представниками 
рiзних нацiй наповнюють новим змістом уявлення про українців у світі; розширюють 
можливості для підтримки нашої країни та формування її гуманітарного іміджу. 
Події, що відбуваються в українськiй дiаспорi, мають вплив на суспiльно-політичне 
життя в нашій державі та у мiсцi проживання дiаспори. З‟ясування витоків й аналогії 
формування діаспор загалом й, української діаспори, зокрема, є важливою 
науковою проблемою. Першим кроком до її розкриття є обгрунтування суті понять. 

Мета дослідження – вивчення теоретичних аспектів формування закордонної 
діаспори. 

Виклад основного матеріалу. Серед категорій етнополітології важливим є 
виокремлення й осмислення поняття «діаспора». Термін «діаспора» (з грецької – 
розпорошення, розсіяння) змістовно походить з іудейської традиції (мається на увазі 
розсіяння євреїв по світу та існування компактними релігійно-етнічними громадами). 
Пізніше для описування руйнування міст і процесу вигнання з них їхніх мешканців, цей 
термін використовувався античним істориком Тацитом. Близько 250 р. до н. е. у 
грецькому перекладі Біблії слово «діаспора» використовувалося для означення 
розсіювання народів. В Європі це поняття стало набувати широко вжитку в ХІХ ст. 
Назва «діаспора» також використовувалася католиками для позначення католицької 
громади в іновірних країнах [1]. 

За своєю структурою діаспора виступає у двох основних формах: дисперсії – 
невеликих украплень в іноетнічному масиві та компактних утворень – суцільних 
етнічних районів. Щодо природи діаспор, то вони найчастіше утворюються або 
шляхом міграцій, або внаслідок насильного відторгнення частини етносу від 
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основного масиву. Міграція (від лат. migratio, migro – переселення) – це 
переміщення людей, етносів, їхніх частин або окремих представників через кордони 
тих чи інших територій, пов‟язане зі зміною постійного місця проживання назавжди 
або на більш-менш тривалий час. Розрізняють міграції зовнішні (міжконтинентальні, 
міждержавні) й внутрішні – переміщення в межах однієї країни. Міграція буває 
постійною чи безповоротною – переміщення на постійне або довгострокове 
проживання та тимчасовою – переміщення на відносно короткий час; сезонною – 
щорічні переміщення, пов‟язані з роботою чи туризмом; паломництво й кочова 
міграція; маятниковою – щоденні поїздки на роботу за межі місця проживання; 
прикордонна або транзитна. Особи, які переселилися за межі країни – емігранти, які 
переселилися в іншу країну – іммігранти. Міграція спричиняється переслідуваннями, 
расовою, етнічною або релігійною дискримінацією. Міграційні процеси можуть 
відбуватися через військові причини, а також через стихійне лихо. Міграція впливає 
на етнічний склад населення в різних регіонах і державах.  Одним із шляхів 
формування діаспори є еміграція (від лат. emigratio – виселення, переселення) – це 
вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей із країни, де вони 
народилися й виросли, в інші з економічних, політичних (опозиційне ставлення до 
політичного режиму) чи релігійних причин. Еміграція може бути спричинена 
особистими або сімейними обставинами (шлюб, возз‟єднання родини). Як правило, 
еміграція обумовлюється декількома причинами. Емігрант – це особа, яка 
виселяється. Вона добровільно або примусово залишила батьківщину й виїхала в 
іншу країну на постійне чи тривале проживання. Політичним емігрантам зазвичай 
надається право притулку. Інколи через погіршення соціально-економічного розвитку 
країн або загострення політичного протистояння еміграція набуває масового 
характеру. В таких випадках уряди країн, з яких або до яких переселяються 
емігранти, регламентують таке переміщення еміграційним законодавством або 
підписанням двосторонніх чи багатосторонніх міждержавних угод. 

Еміграцією з одних країн в інші супроводжувався весь історичний процес. У 
період глобальних міжконтинентальних переселенських рухів (рубіж XIX–ХХ ст.) 
особлива роль належала Європі й Америці. Європа була найважливішим джерелом 
еміграції, Америка – резервуаром, у котрий ринула основна течія емігрантів. У       
ХХ ст. відбувалися наймасовиші еміграції, пов‟язані з Першою та Другою світовими 
війнами, численними міжнародними й локальними конфліктами, змінами держав 
світу (утворення Держави Ізраїль, розпад СРСР), внутрішньою і зовнішньою 
політикою окремих держав (політичні та культурні утиски у СРСР, КНР тощо). 
Постійні соціально-економічні та політичні еміграції є ознакою сучасності. Так, в 
Африці внаслідок політичних заворушень і заколотів, міжетнічних конфліктів та 
економічних негараздів, викликаних посухами й неврожаями, частими є еміграції з 
Конґо, Бурунді, Руанди, Сомалі, Ефіопії. Кардинальні зміни, що відбулися в країнах 
пострадянського простору, зокрема в Україні, підписання ними міжнародних угод, 
що захищають права людини, відкрили ширші можливості для еміграції [2].  

Як бачимо, поняття «еміграція» не набагато відрізняється від поняття 
«діаспора», проте, останнє – ширше, адже охоплює не тільки осіб, які виїхали з 
батьківщини, – а й тих, що, нікуди не переселяючись, опинилися в тій чи іншій країні 
внаслідок змін державних кордонів етнічної батьківщини; поняття стосується як 
первісних емігрантів, так і наступних поколінь їх нащадків. Крім того, діаспора  – 
поняття, пов‟язане з етнічністю, етнічним походженням осіб, а еміграція  – з 
громадянством, тобто з правовим зв‟язком із тією чи іншою державою. Саме тому 
можуть бути діаспори недержавних народів, наприкладом є «курдські діаспори» в 
Туреччині, Іраку, а еміграції  – ні. 

Тривалий час поняття «діаспора» означало вигнання євреїв з історичної 
батьківщини й перебування їх в інших країнах та стан пригніченості, занепаду духу, 
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викликані такими обставинами. У зв‟язку з посиленням міграційних процесів у 
глобалізованому світі цілком закономірно виникають питання про суть та зміст 
діаспори в науковому середовищі та суспільній практиці. Науковці вважають 
діаспору – не просто розсіянням, а особливим типом людських взаємовідносин, 
специфічною системою формальних або неформальних відносин, яка заснована на 
спільності долі чи уявлень про історичну пам‟ять батьківщини. Водночас, вона 
становить собою замкнену соціальну систему й сама продукує складові компоненти, 
за допомогою яких підтримує себе й завдяки яким існує як єдина система [4]. 
Основними ознаками діаспори є: перебування етнічної спільноти людей за межами 
країни їхнього походження в іноетнічному оточенні; внутрішня здатність до 
самореалізації; можливість соціального захисту конкретних людей; релігійна 
консолідація [3]. Так, греко-католицька церква сприяє згуртуванню українців у Канаді 
й Латинській Америці, показово роль релігії проявляється в житті вірменської 
діаспори. Характерною рисою життєдіяльності діаспори є прискорена інтеграція у 
суспільство проживання зі збереженням національних особливостей, національного 
культурного простору. Переміщення й переселення мігрантів на нове місце спонукає 
до необхідності їх адаптації в умовах чужоземного середовища. Зазвичай, діаспори 
з‟являлися у зв‟язку з економічними перетвореннями, що вимагали значних 
трудових ресурсів (Австралія, США, Канада, Латинська Америка, ПАР, Індія), а 
також з аграрним перенаселенням. Незважаючи на індивідуальність історії кожної 
діаспори, у їх діяльності виділяють спільні функції. Головною з них, яка засвідчує їх 
самозбереження є активна участь у підтримці, розвитку й зміцненні духовної 
культури свого народу, в культивуванні національних традицій і звичаїв, у підтримці 
культурних зв‟язків зі своєю історичною батьківщиною. Наступною функцією є 
збереження рідної мови: використовується в спілкуванні, інколи у викладанні в 
школі, діловодстві, засобах масової інформації. Важливою функцією діаспори є 
збереження етнічної культури, що виявляється в літературі, мистецтві, етнічній 
символіці, традиціях, деяких формах матеріальної культури (особливо в харчуванні, 
одязі, фольклорі) і залежить від: культурної дистанції між діаспорою й іноетнічним 
оточенням; толерантності держави; бажання самої групи зберегти свою культуру. 
Збереження етнічної самосвідомості та почуття належності до визначеного етносу є 
ключовою функцією. Тут основну роль відіграє сама назва членів діаспори ім‟ям своєї 
нації, чітке розуміння того, що діаспорна спільнота є окремим утворенням усередині 
держави. Необхідне також уявлення про спільність походження й історичних доль, 
зв‟язок із «рідною землею» й «рідною мовою». Зміна етнічної самосвідомості є 
показником завершення асиміляції національної діаспори [3]. 

Щораз зростає значення економічної функції. Представники діаспори. 
намагаються реалізувати її у розвитку форм економічної діяльності, пов‟язаних зі 
специфічними видами виробництва народного ремесла, товарів народного 
споживання. Це збагачує життя не тільки представників певної діаспори, а й людей 
інших національностей. Водночас, деякі діаспори виконують і політичні функції. Це 
виявляється: у лобіюванні отримання додаткових прав і можливостей для своїх 
народів, одержання особливих гарантій для їхнього ефективного розвитку, 
розширення повноважень як усередині країни, так і на міжнародній арені; виступах 
як опозиції правлячому режимові; впливі на міжнародні позиції країни проживання. 

За типологією етнополітологи розглядають: діаспори, які мають власні 
національні держави (німці, поляки, українці, вірмени й ін.); діаспори, які 
представляють етноси, що не мають своєї державності (цигани, курди, ассирійці та 
ін.); діаспори, в яких проживає більша частина етносу, ніж на історичній батьківщині 
(євреї, вірмени). Діаспори класифікують за видами діяльності, які вони виконують. 
Найбільш поширена діяльність, яка пов‟язана зі збереженням духовної культури 
народу, з виконанням культурно-освітніх функцій, спрямованих на пропаганду 
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національної літератури, мистецтва, поширення й підтримку рідної мови, створення 
умов для розвитку національної самосвідомості членів діаспори. Аналіз існуючих 
діаспор показує, що дві третини з них зорієнтовані на вирішення національно-
культурних проблем. Деякі діаспори мають організації, які зайняті економічною 
діяльністю, що пов‟язана зі створенням виробництв із випуску національних товарів і 
послуг, розвитку народних промислів і ремесла. Останнім часом значення 
національних діаспор зросло ще й тому, що вони стали активно та цілеспрямовано 
створювати організації, які здійснюють соціальні функції – захисту, охорони прав, 
одержання гарантій і забезпеченості людей відповідно до Декларації прав людини, 
проголошеної ООН. Важливо, що особливою формою діяльності для окремих 
діаспор є виконання ними політичних функцій, коли основну увагу створюваних 
ними організацій зосереджено на підтримці цілей незалежності, досягненні 
національного примирення, протистоянні негативним політичним процесам у своїх 
країнах. Сьогодні варто розглядати діаспори й з огляду їх згуртованості: вони 
охоплюють або прагнуть охопити основні сфери життя своїх членів або 
зосереджуються лише на окремих із них. Водночас, виконуючи загалом позитивну 
роль, діаспори іноді зосереджені на національних, екстремістських цілях і цінностях. 
Вони можуть виступати в ролі лобістів специфічних національних інтересів. Не 
варто виключати й кримінальний аспект у їхній діяльності, – існує таке специфічне 
явище, як етнічна злочинність. Тому виникають питання про аналіз причин їх 
виникнення й існування, оскільки пояснити, виходячи з історії та реального життя 
певного народу, зазвичай неможливо, – ці причини мають більш широкий характер і 
залежать від низки проблем. Варто зауважити, що здатністю створювати діаспору 
володіє не кожний етнос, а тільки той, що стійкий до асиміляції. Якщо об‟єктивно 
така стійкість досягається завдяки чиннику організації діаспори (органи 
самоврядування, навчальні, культурні, політичні й інші організації), то суб‟єктивно – 
існуванням певної основи: національна ідея, історична пам‟ять, релігійні погляди чи 
інші, що згуртовують, зберігають етнічну спільноту, не дозволяючи їй розчинитися в 
іноетнічному середовищі. Українська нація теж належить до тих, що «розсіяні по 
світу». Тому в одному терміні «українська діаспора» узагальнюється назва тієї 
частини українства, яка перебує за межами України. Це поняття було домінуючим 
серед дослідників поза Україною. Так, розкриваючи  суть поняття «українська 
діаспора» проф. В. Маркусь вказав, що термін «українська діаспора», попри всі його 
умовності – компактний і зручний для користування, означає цілком конкретне 
явище – українці або ж особи українського походження, які мешкають за межами 
території України [5, с. 24‒32]. Термін «діаспора» в Україні трактується 

неоднозначно. Зазвичай, під ним розуміють усіх без винятку українців, розсіяних по 
всьому світові; інколи – лише дисперсні (розпорошені) їх частини, що не становлять 
якоїсь спільноти; нарешті, діаспорою вважають усіх українців поза Україною, за 
винятком тих, котрі проживають у сусідніх державах на споконвічній етнічній території. 
Неоднозначне тлумачення поняття «діаспора» призводить до розмаїття його 
визначень. На Заході, наприклад, найчастіше вдаються до поєднання етноніма та 
політоніма («українські канадці»), або етноніма і громадянства («українець Канади», 
«українець США»), а при визначення діаспорної групи – до термінів «українська 
етнічна група», «українська імміграція», «канадські вихідці з України» тощо. Через 
таку різноплановість учені віддають перевагу універсальному термінові – «українська 
діаспора». Тому під «українською діаспорою» розуміють усіх українців поза 
політичними кордонами України, які почувають духовий зв‟язок з Україною [1; 6].  

Висновки. Діаспора – це окрема частина певного народу, що проживає за 
межами країни. Вона консолідована, має характерні організаційні форми, зберігає 
та примножує національні ознаки – мову, культуру, свідомість. Науковий аналіз 
суспільно-політичного становища української діаспори в різних країнах світу є 
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прикладом розкриття суті етнографічних процесів у суспільствах з активним 
міграційним рухом та проблем й особливостей соціально-демографічної інтеграції 
діаспорних утворень у нове середовище та перспективним напрямом досліджень. 

 
Джерела та література 

 
1. Діаспора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D 

0%94%D1%96 %D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 
2. Еміграція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ 

%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1% 8F 
3. Зарубіжні українці : довід. / С. Лазебник, Л. Лещенко, Ю. Макар. – К. : Вид-во 

«Україна», 1991. – 252 с. 
4. Лепеха Т. Українознавство : навч. посіб. / Т. Лепеха. – К. : Просвіта, 2005. – 373 с. 
5. Маркусь В. Українська західна діаспора на порозі ХХІ-го століття / В. Маркусь // 

Українська діаспора. – 1993. – Ч. 3. – С. 24‒32. 

6. Українська діаспора [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://uk.wikipedia.org/ 
wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D 
0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D 0%BE%D1%80%D0%B0. 

 
 
 
 
 

УДК 331.556.4:314(430)23 С. В. Фем’як ‒ студентка IV курсу 
факультету міжнародних відносин 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки; 
А. А. Моренчук – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри країнознавства  
і міжнародних Східноєвропейського 
національного університету  
імені Лесі Українки 

 
Особливості сучасної міграційної політики ФРН 

 
 Роботу виконано на кафедрі 

країнознавства і міжнародних відносин  
СНУ ім. Лесі Українки 

 
Розкрито суть поняття «міграційна політика», визначено основні напрями та 

особливості міграційної політики ФРН. Проаналізовано вплив міграційних процесів на 
економічний та соціальний розвиток держави. Обґрунтовано механізми реалізації 
державної міграційної політики Німеччини. 

Ключові слова: міграція, міграційна політика, імміграційна держава, біженці, 
переселенці, робоча сила. 

 
Femiak S. V., Morenchuk A. A. The Features of Modern Migration Policy of Federal 

Republic of Germany. The essence of the concept of «migration policy», main trends and 
characteristics of migration policy of Federal Republic of Germany are disclosed. The impact of 
migration on economic and social development of the country is analysed. The mechanism of 
implementation of state migration policy of Germany is justified. 

Key words: migration, migration policy, immigration country, refugees, immigrants, labour. 

                                           
© Фем’як С. В., Моренчук А. А., 2014 

http://uk.wikipedia.org/
http://uk.wikipedia.org/%20wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%25
http://uk.wikipedia.org/%20wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%25


 

 
95 

Актуальність теми дослідження. В умовах сучасного глобалізованого світу 
все більшого значення набуває питання міжнародної міграції. Мобільність 
населення є важливим елементом зростання взаємозалежності між країнами й 
водночас джерелом низки проблем політичного, економічного та соціального 
характеру. Міграція ставить перед державами та суспільством нові виклики, що 
пов‟язано, насамперед, із загостренням економічної нерівності між країнами, 
демографічною ситуацією, збільшенням кількості конфліктів тощо.  

На сучасному етапі Німеччина є однією із країн, де найбільш поширені 
міграційні процеси, що пояснюється не лише входженням її до Європейського 
Союзу, а й високим рівнем її економічного розвитку, можливістю працевлаштування, 
високою оплачуваністю праці та іншими факторами. Тому вивчення особливостей 
міграційної політики ФРН є дуже важливим для оцінки та складання прогнозів 
міграційних потоків з інших країн, а також для формування власної стратегії 
регулювання міграційних процесів. 

Метою наукового дослідження є розгляд поняття «міграційна політика», 
вивчення особливостей, основних напрямків та механізмів реалізації державної 
міграційної політики ФРН. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких завдань: 
– розкрити суть поняття «міграційна політика»; 
– визначити особливості та напрями міграційної політики ФРН; 
– обґрунтувати механізми реалізації державної міграційної політики Німеччини; 
– проаналізувати вплив міграційних процесів на економічний і соціальний 

розвиток держави. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. На сучасному етапі міграція населення є важливим елементом 
глобалізованого світу. В умовах швидкої активізації міжнародної мобільності людей 
зростає значення регулювання міграційних процесів та надання їм організованого, 
безпечного й неконфліктного характеру. Адекватна міграційна політика необхідна 
для мінімізації обумовлених міграцією ризиків, а також для використання значного 
позитивного потенціалу міграції в інтересах розвитку. 

Міграційна політика – це система правових, фінансових, адміністративних й 
організаційних заходів держави та недержавних установ щодо регулювання 
міграційних процесів із позицій міграційних пріоритетів, кількісного та якісного складу 
міграційних потоків, їх соціальної, демографічної та економічної структури [3, с. 17]. 

Ще з 50-х рр. XX ст. Німеччина стала одним з основних центрів тяжіння 
мігрантів у Європі. Досвід ФРН з її розвиненою системою управління у сфері 
зовнішніх міграцій може слугувати прикладом еволюції імміграційної політики в добу 
глобалізації та світових процесів інтеграції [4, с. 27]. Вона є однією із 
найпопулярніших країн у світі, де широко поширені усі види міграції. На початку    
XXI ст. влада ФРН здійснили повну ревізію своєї імміграційної політики. У 2005 р. 
був прийнятий Закон про імміграцію, в якому були сформульовані два основних 
принципи імміграційної політики ФРН. По-перше, іммігранти, які живуть у Німеччині 
на законній підставі та на постійній основі, повинні бути успішно інтегровані. По-
друге, в інтересах економічної й інтеграційної політики Німеччини необхідно 
застосовувати прозорий і активний підхід до управління імміграцією. Закон регулює 
міграційні процеси на ринку праці, інтеграцію іноземців та право на надання 
притулку [5].  

Слід зазначити, що після прийняття закону практичні зміни в імміграційних 
процедурах були відносно незначними. Нові імміграційні категорії були введені для 
висококваліфікованих фахівців і вчених, щоб залучити цінних фахівців для ринку 
праці. Розвиток німецької законодавчої бази щодо міграції населення чітко показує, 
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що імміграція кваліфікованих працівників і вчених на сучасному етапі             
поширюється [6]. 

Основні положення закону встановили: 
‒ два види на проживання: тимчасовий і безстроковий; 
‒ можливість для осіб із високою кваліфікацією відразу отримати безстроковий 

вид на проживання; 
‒ можливість для іноземців, після завершення навчання в німецьких вузах, 

пошуку роботи в Німеччині; 
‒ удосконалення права на перебування в країні жертв недержавного 

переслідування і переслідування за ознакою статі; 
‒ обов'язок для нових іммігрантів не з країн Європейського Союзу відвідувати 

мовні та інтеграційні курси [7]. 
За останні роки Німеччина стала лідером в Європі за кількістю двосторонніх 

угод з іншими європейськими країнами про трудову мобільність. До подібних 
договорів відносяться угоди про прикордонних і сезонних робітників, стажування  
найманих робітників для виконання конкретного проекту. 

Законом «Про імміграцію» було вперше чітко врегульовано питання міграції 
іноземців, які займаються самостійною трудовою діяльністю. 

Іноземець може отримати дозвіл на продовження самостійної трудової 
діяльності на території ФРН за таких умов: 

а) забезпечення вищих економічних інтересів Німеччини або особливої 
регіональної потреби;  

б) очікування від діяльності позитивного впливу на економіку; 
в) фінансування для реалізації цієї діяльності повинно забезпечуватися за 

власний рахунок або за згодою на надання кредиту [1]. 
Важливим етапом у розвитку політики тимчасової трудової імміграції 

Німеччини стало введення програми «Грін кард», метою якої було залучення 
кваліфікованих фахівців у сфері інформаційних технологій. 

Із розвитком інформаційних технологій, засобів транспорту та зв'язку міграційні 
процеси у ФРН набувають усе більш багатовимірного характеру. Люди все частіше 
іммігрують із метою навчання, працевлаштування або здійснення підприємницької 
діяльності. Глобалізація створює умови для працевлаштування не тільки 
висококваліфікованих професіоналів у сфері фінансів, страхування, банківської 
справи, комунікацій, а й для трудящих-мігрантів, зайнятих у сфері сільського 
господарства, будівництва, благоустрою території, громадського харчування, 
готельного сервісу, обслуговування особистих споживчих потреб [3, с. 17]. 

На сучасному етапі пріоритетною метою державної влади ФРН стало 
підвищення керованості різних міграційних потоків. Завдання міграційного 
управління включають: 

– посилення боротьби з будь-якими видами порушення міграційного 
законодавства (незаконний перетин кордонів, працевлаштування без дозволу уряду 
або укладання фіктивних шлюбів); 

– зниження витрат від імміграції шляхом підвищення вимог до кваліфікації та 
матеріальної забезпеченості мігрантів, а також скорочення соціальних виплат 
іммігрантам, щоб знизити привабливість в'їзду та перебування для потенційних 
мігрантів; 

– запобігання соціальної дезінтеграції й зміцнення громадянської складової 
ідентичності в середовищі іммігрантів та осіб іноземного походження за рахунок 
підвищення вимог до знання мови, історії та політичного устрою ФРН [6]. 

Найважливішими легальними можливостями для тимчасової або постійної 
імміграції до Німеччини є такі: 
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‒ право на притулок для тих, хто піддається політичним переслідуванням, та їх 
найближчим родичам, а також існуючі правила щодо прийому контингенту біженців і 
тимчасовий допуск жертв із районів ведення військових дій і вимушених 
переселенців; 

‒ право на в'їзд для подружжя-громадян іншої держави та неповнолітніх дітей 
(до 16 років); 

‒ право на в'їзд (відповідно на повернення в будь-який час) для громадян 
Німеччини, які проживають в інших країнах; 

‒ право вільного пересування та повсюдного проживання для громадян інших 
держав-членів ЄС та Європейського економічного простору (ЄЕП) тощо [2]. 

Особливістю міграційної політики ФРН є те, що новий закон про імміграцію не 
перешкоджає вільному в‟їзду мігрантів, проте передбачає перевірку особи щодо 
загрози національній безпеці країни перебування.  

Висновки. Отже, останніми роками в міграційній політиці Німеччини відбулися 
деякі зміни. Це пояснюється, насамперед, швидкими темпами розвитку 
інформаційних технологій та транспортних засобів, а також посиленням зв‟язків 
ФРН з іншими країнами в економічній, політичній, культурній та соціальній сферах. 
На сучасному етапі можна прослідкувати створення низки програм для залучення 
іммігрантів із багатьох держав, зокрема країн – членів Європейського Союзу. 
Важливе місце серед них посідають стипендіальні програми для студентів-
іноземців. Простежується низка пріоритетів, які прагне досягнути держава: 
заохочувати притік висококваліфікованих кадрів; забезпечувати умови їх соціальної 
адаптації; зберегти й гарантувати підтримку біженцям та особам, що зазнають 
переслідувань тощо.  
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Коцан В. Ю. Правовое и институционное обеспечение миграционной политики 

Испании. Охарактеризованы функции институтов, обеспечивающих привлечение и 
использование иностранной рабочей силы на рынке труда Испании. Изучены особенности 
юридического обеспечения миграционной политики Испании. Выяснены механизмы 
регулирования миграционных потоков и процессов. 

 Ключевые слова: миграционная политика, институты, миграционное 
законодательство, Испания. 

 

Сучасною тенденцією міжнародних відносин є міграція робочої сили. 
Переміщення людських ресурсів, що  зумовлюється різноманітними чинниками, 
чимраз більше поширюється по світу. Суттєве зростання масштабів міжнародної 
міграції трудових ресурсів, а саме поступове збільшення її інтенсивності та обсягів, 
а також її вагомий вплив на економічний та соціальний розвиток зумовлюють 
необхідність подальшого вивчення цих процесів. 

Протягом останнього десятиліття ситуація у світі характеризувалася тим, що 
країни-імпортери та країни-експортери трудових ресурсів вносили суттєві зміни у 
свою міграційну політику. Вагомий досвід удосконалення міграційної політики мають 
країни ЄС загалом, а члени цієї спільноти зокрема. Країною, яка має специфічну 
міграційну політику, є Іспанія. Ця держава потерпає від великого напливу мігрантів, 
особливо нелегальних, і за останні роки змінила міграційну політику для 
контролювання напливу нелегальної імміграції, встановила покращену процедуру 
легалізації, ряд штрафів для роботодавців, що наймають нелегалів тощо. Вивчення 
досвіду Іспанії у сфері регулювання міграційних потоків може бути корисним для 
України, особливо у світлі євроінтеграційних намірів нашої держави та підписання 
політичної частини угоди про асоціацію. 

Метою цього дослідження є вивчення конституційного та інституційного  
забезпечення міграційної політики Іспанії. Для досягнення мети було поставлено 
такі завдання: 1) з'ясувати функції інституцій, що забезпечують залучення та 
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використання іноземної робочої сили; 2) вивчити особливості  юридичного 
забезпечення міграційної політики Іспанії. 

Самостійного органу виконавчої влади, до компетенції якого входив би весь 
комплекс питань у міграційній сфері, в Іспанії не існує. Функції регулювання 
залучення й використання іноземної робочої сили розподілені між Міністерством 
внутрішніх справ (МВС), Міністерством праці та соціальних питань та Міністерством 
закордонних справ (МЗС). 

Провідним відомством, що забезпечує формування та реалізацію політики 
Іспанії у сфері міграції й координуючим цю роботу, є МВС, а в його рамках – 
Управління у справах іноземців, яке перебуває в структурному підпорядкуванні 
Департаменту внутрішньої політики. У його завдання входить організація контролю 
за міграційними процесами та ситуацією у сфері міграції, підготовка пропозицій 
щодо вдосконалення законодавства, визначення пріоритетних напрямів міграційної 
політики. Практична ж робота з іммігрантами (видача, продовження дозволів на 
проживання, питання повернення нелегальних іммігрантів тощо), розвиток системи 
імміграційного контролю, попередження й припинення незаконної імміграції, 
боротьба з організованою злочинністю у цій сфері покладено на Головний комісаріат 
у справах іноземців (структурно входить до складу Департаменту поліції МВС) [12]. 

До компетенції Міністерства праці та соціальних питань (Департамент міграції) 
належать питання, пов‟язані з наданням та продовженням дозволів на трудову 
діяльність, формуванням політики у сфері соціальної інтеграції іноземців. 

Діяльність Міністерства закордонних справ (Управління у справах іноземців, 
що входить до складу Департаменту з юридичних та консульських питань) у 
міграційній сфері зводиться переважно до вирішення комплексу візових питань [2]. 

Із метою забезпечення належної координації роботи органів державної 
адміністрації щодо регулювання процесів імміграції в Іспанії створена Вища рада з 
імміграційної політики за участю представників центральної влади, автономних 
утворень і муніципалітетів [10]. 

Із 1 лютого 2000 р. в Іспанії набув чинності «Закон про іноземців», регулюючий 
норми, що стосуються надання виду на проживання в цій країні іммігрантам, їх 
інтеграції в соціально-економічне й політичне життя країни, а також визначає їхні 
основні права й обов‟язки. Цей закон замінив попередній, що був прийнятий у           
1985 р. [3]. Згідно цього закону, іноземці, які прибувають до Іспанії, поділяються на 
три категорії. Першу групу становлять особи, які мають намір пробути в країні 
менше 90 днів. Другу – ті, хто збирається жити в Іспанії тимчасово – від 90 днів до 
п‟яти років. Таку можливість надають тим, хто може довести наявність коштів, яких 
буде достатньо на утримання себе й своєї сім‟ї; хто має намір зайнятися 
підприємницькою діяльністю або має пропозицію про роботу від будь-якого 
іспанського роботодавця. У цю ж категорію потрапляють і так звані недокументовані 
(тобто не легалізовані) іммігранти, якщо вони проживають у Іспанії безвиїзно не 
менше двох років і доведуть, що забезпечені матеріально. Третю категорію 
складають іноземці, які перебувають у країні на постійній основі. Щоб отримати 
дозвіл на постійне проживання їм необхідно прожити в Іспанії не менше п‟яти            
років [1]. 

В Іспанії встановлений дозвільний порядок зайнятості іноземних громадян. 
Відповідно до ст. 33 «Закону про іноземців», іноземці старші 16 років, які мають 
намір працевлаштуватися, повинні отримати дозвіл адміністративних органів на 
роботу. У разі, якщо іноземець має намір займатися трудовою діяльністю 
самостійно або за наймом, для виконання якої потрібна спеціальна кваліфікація, 
дозвіл на роботу видається за наявності відповідного диплома, визнаного 
іспанською стороною [8]. 
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Роботодавці, які приймають на роботу іноземного працівника, зобов‟язані 
попередньо звернутися за дозволом на використання іноземного працівника й 
отримати відповідну згоду в Міністерстві праці та соціальних питань. 

Важливо відзначити, що дозвіл на роботу обмежується терміном до 5 років, 
конкретним регіоном країни, галуззю економіки чи видом трудової діяльності. При 
отриманні дозволу на роботу за наймом береться до уваги становище на ринку 
праці серед місцевого населення (ст. 35 Закону про іноземців). 

Дозвіл на роботу може поновлюватися після закінчення терміну його дії, якщо 
зберігається або відновлюється трудова угода або пропозиції на роботу, які були 
підставою для надання первинного дозволу, або в разі появи нової пропозиції на 
роботу у встановлених законом рамках. Після першого надання дозволу на роботу 
воно видається без будь-яких обмежень по регіонах країни, галузях економіки або 
видах трудової діяльності. Після закінчення п‟яти років із моменту отримання 
першого дозволу на роботу і наступних продовжень воно набуває статусу  
постійного [5]. 

Крім загальних дозволів на роботу, в іспанському законодавстві передбачені й 
спеціальні дозволи. Правом на отримання такого дозволу користуються іноземці, які 
мають дозвіл на проживання. Термін дії такого дозволу становить один рік і він може 
продовжуватися при збереженні у іноземця вищевказаного статусу (ст. 36 Закону 
про іноземців) [6]. 

Для захисту національного ринку праці передбачено встановлення квот на 
зайнятість іноземних робітників. Квоти для іноземних робітників, які не мають 
постійного виду на проживання в Іспанії, щорічно встановлюються Урядом на 
підставі консультацій із Вищою радою з питань імміграційної політики й з найбільш 
представницькими профспілковими підприємницькими організаціями із зазначенням 
галузей економіки та видів професійної діяльності (ст. 37 Закону про іноземців) [4]. 

У 2004 р. уряд Іспанії зробив спробу вирішити проблему нелегальних 
переселенців, зробити імміграцію легальною та впорядкованою. З цією метою, 
протягом декількох місяців 2005 р. діяв Закон «Про проживаючих в Іспанії без права 
громадянства» [9], відповідно до якої нелегальні іммігранти, що працювали в країні 
не менше шести місяців, але не мали дозволи на проживання тут, могли отримати 
такий дозвіл. Через критику опозиції цей закон скасували, а законодавство щодо 
нелегальних мігрантів знову посилили. 

Проте всі ці заходи тільки частково вирішували проблему нелегальної 
імміграції. За чинними в той час іспанськими законами, після прибуття іммігрантів до 
Іспанії їх поміщають у спеціальні центри. Якщо не буде встановлено громадянство 
або якщо таке буде встановлено, але між Іспанією та відповідною державою немає 
угоди про повернення, то після закінчення 40 днів людину повинні випустити на 
свободу. Хоча у нелегального іммігранта немає ніякого документа, за іспанськими 
законами його не можна ні вислати з країни, ні заарештувати, якщо він не вчинив 
злочину. Юридична основа для масової депортації може бути створена тільки після 
зміни законів, котрі як в Іспанії, так і в інших країнах ЄС, ґрунтуються на повазі прав 
людини. Іншими словами, ідея масової депортації входить у протиріччя з 
європейською ліберальною традицією [7]. 

У 2009 р. іспанським урядом було знову змінено міграційне законодавство. 
Причиною тому послужила світова економічна криза, яка в Іспанії привела до 
серйозних економічних труднощів і зростання безробіття (найбільшого в Євросоюзі). 
Через ці причини іспанський уряд почав розглядати можливість обмеження потоку 
іммігрантів у країну з метою полегшення завдання працевлаштування власних 
громадян. Згідно з новими правилами, кінцевий термін депортації  нелегальних 
мігрантів із країни збільшився з 40 до 60 діб, що дозволило іспанській владі вести 
ефективну боротьбу з нелегальною міграцією. Крім збільшення терміну депортації 
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ще одним заходом, що був покликаний зменшити потік іммігрантів у країну, стало 
обмеження права мігрантів перевозити на постійне місце проживання до Іспанії 
членів своїх сімей [11]. 

Отже, самостійного органу контролю міграції в Іспанії немає, основні функції 
виконують Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ та 
Міністерство праці та соціальних питань. У 2009 р. іспанським урядом було змінено 
міграційне законодавство, що дало змогу обмежити притік мігрантів та вести 
ефективну боротьбу з нелегальною міграцією. Все це свідчить про виважений підхід 
до вироблення державної політики у сфері міграції досліджуваної держави, а також 
формування раціональних механізмів регулювання міграційних потоків і процесів. 

 
Джерела та література 

 
1. Новый регламент к закону об иностранных гражданах в Испании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/legal/98806 
2. A New Immigration Regularization Policy: The Settlement Program in Spain 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://econpapers.repec.org/article/blaintmig/v_3a46_ 

3ay_3a2012_3ai_3a1_3ap_3a191-220.htm 
3. Martín-Pérez Alberto, Moreno-Fuentes Francisco Javier. Migration and Citizenship Law 

in Spain: Path-dependency and Policy Change in a Recent Country of Immigration / Alberto 
Martín-Pérez, Francisco Javier Moreno-Fuentes  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ j.1747-7379.2012.00899.x/abstract 
4. Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000, implementing the principle of equal 

treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, In: Official Journal of the 
European Communities 19.7.2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/ 

employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2000_43_en.pdf 
5. Cristina Rojo Background: The new Spanish Law for Asylum – walking a tightrope 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://emajmagazine.wordpress.com/2010/05/the-

new-spanish-law-for-asylum-walking-the-tightrope/ 
6. Expats in Spain – New Residency Law [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.horizonshousing.com/tag/immigration-law-spain/ 
7. Guidelines of the immigration policy of Spain on legal migration and 

development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t& 

rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=https%3A%2F%2F
www.unitar.org%2Fny%2Fsites%2Funitar.org.ny%2Ffiles%2FMatres_oct_08.pdf&ei=_KktU6nVG
sqM7AbCp4CgBg&usg=AFQjCNH-8jIlGrh5cFtvcoU7xDY5__7kdw& bvm=bv.62922401,d.Yms 

8. Immigration Law [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. lawyersinspain. 

eu/immigration-law/ 
9. Covington Kim. Between Migration and Belonging: Citizenship Policy in Spain and Ireland 

in the 21st Century / Kim Covington [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. 

google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjA
B&url=http%3A%2%2Fdukespace.lib.duke.edu%2Fdspace%2Fbitstream%2Fhandle%2F10161%
2F3177%2FKimCovington_SeniorThesis.pdf%3Fsequence%3D1&ei=oaktU87vBMfB7AbUxIDQB
g&usg=AFQjCNE5ij0MAwSJtFBiSnDH5DTJzQ1oOw&bvm=bv.62922401,d.Yms 

10. Managing migration – the case of Spain [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://migrationeducation.de/48.1.html?&rid=160&cHash=4ba11018bd 781058f20bd8bd5f54f996 
11. Migration Control Policies and the Human Rights of Migrants in Spain 2010 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= 

s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osiwa.org
%2Fattachment%2F15%2Fjusticeceareng.pdf&ei=aaktU6GRAuzb7AaZ_4CoBg&usg=AFQjCNH 
ZsFA43tDnBVuVjc6bIJpcE2dg&bvm=bv.62922401,d.Yms 

12. Zincone G. The multilevel governance of migration. IMISCOE Working Papers /           
G. Zincone, T. Caponio [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.imiscoe.org/ 

publications/workingpapers/index.html 
 
 

http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/legal/98806
http://econpapers.repec.org/article/blaintmig/v_3a46_%203ay_3a2012_3ai_3a1_3ap_3a191-220.htm
http://econpapers.repec.org/article/blaintmig/v_3a46_%203ay_3a2012_3ai_3a1_3ap_3a191-220.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/%20j.1747-7379.2012.00899.x/abstract
http://ec.europa.eu/%20employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2000_43_en.pdf
http://ec.europa.eu/%20employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2000_43_en.pdf
http://emajmagazine.wordpress.com/reporters/
http://www.horizonshousing.com/new-life-in-spain/expats-in-spain-new-residency-law/
http://www.horizonshousing.com/tag/immigration-law-spain/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&%20rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unitar.org%2Fny%2Fsites%2Funitar.org.ny%2Ffiles%2FMatres_oct_08.pdf&ei=_KktU6nVGsqM7AbCp4CgBg&usg=AFQjCNH-8jIlGrh5cFtvcoU7xDY5__7kdw&%20bvm=bv.62922401,d.Yms
https://www.google.com.ua/url?sa=t&%20rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unitar.org%2Fny%2Fsites%2Funitar.org.ny%2Ffiles%2FMatres_oct_08.pdf&ei=_KktU6nVGsqM7AbCp4CgBg&usg=AFQjCNH-8jIlGrh5cFtvcoU7xDY5__7kdw&%20bvm=bv.62922401,d.Yms
https://www.google.com.ua/url?sa=t&%20rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unitar.org%2Fny%2Fsites%2Funitar.org.ny%2Ffiles%2FMatres_oct_08.pdf&ei=_KktU6nVGsqM7AbCp4CgBg&usg=AFQjCNH-8jIlGrh5cFtvcoU7xDY5__7kdw&%20bvm=bv.62922401,d.Yms
https://www.google.com.ua/url?sa=t&%20rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unitar.org%2Fny%2Fsites%2Funitar.org.ny%2Ffiles%2FMatres_oct_08.pdf&ei=_KktU6nVGsqM7AbCp4CgBg&usg=AFQjCNH-8jIlGrh5cFtvcoU7xDY5__7kdw&%20bvm=bv.62922401,d.Yms
http://migrationeducation.de/48.1.html?&rid=160&cHash=4ba11018bd%20781058f20bd8bd5f54f996
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=%20s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osiwa.org%2Fattachment%2F15%2Fjustice
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=%20s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osiwa.org%2Fattachment%2F15%2Fjustice
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=%20s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osiwa.org%2Fattachment%2F15%2Fjustice


 

 

102 

УДК 911.325
 Л. І. Котик ‒ асистент кафедри 

економічної і соціальної географії 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

 
Стан здоров’я населення держав світу 

 

 Роботу виконано на кафедрі економічної і 
соціальної географії ЛНУ ім. І. Франка 

 
Проаналізовано ключові моменти методики оцінки стану здоров‟я населення держав світу. 

Виокремлено групу держав із найкращими та найгіршими показниками стану здоров‟я населення. 
Визначено місце України у системі ранжування держав світу за показником стану здоров‟я. 

Ключові слова: стан здоров‟я населення, показники здоров‟я, ризики для здоров‟я. 
 
Kotyk L. I. State of the Population Health Countries of the World. Key aspects 

methodology for assessing of health status of the world  were analyzed. Group of states with the 
best and worst health indicators singled out. Ukraine's place in the system of ranking countries in 
the world in terms of health defined. 

Key words: healthiest countries, health-risk scores, health-risk scores. 
 

Актуальність дослідження. Одна з вагомих проблем країнознавства та 
соціальної географії ‒ дослідження стану здоров‟я населення держав світу. Її 
актуальність зумовлена: розвитком процесів глобалізації; переоцінкою ролі та місця 
людини, як індивідуального носія демографічного, освітнього, працересурсного, 
креативного потенціалів у суспільному житті; викликами глобальних проблем 
сучасності; розвитком медицини, зокрема генної інженерії; етичними проблемами 
клонування людини тощо.   

Мета та завдання. Ґрунтовний аналіз методики оцінки стану здоров‟я 
населення держав світу та визначення місця України у системі ранжування держав 
за показником стану здоров‟я населення. 

Результати дослідження. Проблеми здоров‟я населення держав світу 
активно вивчаються у сфері країнознавства, соціальної географії, глобальних 
проблем людства. Зокрема, цим дослідженням присвячені напрацювання 
В. О. Шевченко [2], Л. Т. Шевчук [3], A. Atkinson, B. Cantillon, E. Marlier, B. Nolan [4]. 
Значний обсяг інформації, насамперед статистично-аналітичної, з проблем здоров‟я 
населення подано у щорічних звітах ООН «Human Development Reports» [5], «World 
health statistics» [7]. Квінтисенцією цих напрацювань стала наукова розробка 
аналітичної агенції Bloomberg, яка 2012 р. уклала та розрухувала показник оцінки 
стану здоров‟я населення держав світу [6]. 

З метою визначення найздоровіших країн світу, агенція Bloomberg (2012) 
розробила показники оцінки здоров‟я (health scores) та ризиків для здоров‟я (health-
risk scores) для країн із населенням понад один мільйон мешканців. Вона 
розрахувала показники для оцінки загального здоров‟я та оцінки ризиків для 
здоров‟я з метою визначення рангу країн. П‟ятирічний інтервал при розрахунку 
показників, якщо це було в змозі зробити, використаний із метою пом‟якшення 
короткотермінових коливань (the short-term year-over-year swings). 

Показники оцінки загального здоров‟я (Total health-score factors) [6]:  
– очікувана тривалість життя при народженні й дитяча смертність (life 

expectancy at birth and infant mortality; вага у загальному показнику оцінки здоров‟я ‒ 
10 %); 
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– причини смерті: комунікативні та некомунікативні хвороби, за винятком травм, 
що пов‟язані з війною (causes of death: communicative and non-communicative 
diseases, excluding war-related injuries; вага – 40 %); 

– коефіцієнти смертності за трьома віковими групами: до 14 р., 15‒64 рр., 65 р. і 
старші (death rates by three age groups: less than 14, 15–64 and 65 and up; вага ‒ 40 %);  

– показник доживання до 65 р. і тривалість життя після 65 р. як гендерне 
співідношення зваженої (survival to 65 and life expectancy at 65, both gender-ratio 
weighted; вага – 10%). 

Показники оцінки ризиків для здоров‟я (Risk-score factors) [6]: 
– частка населення віком старше 15 р., яка курить будь-яку форму тютюну, 

включно сигарети, сигари, трубки, за винятком бездимного тютюну (% of population 
age 15+ who smoke any form of tobacco, including cigarettes, cigars and pipes, and 
excluding smokeless tobacco); 

– загальне (звітне й оціночне) споживання дорослими (15 р. і старші) алкоголю 
на душу населення (total (reported and estimated) adult (15+ years) per-capita 
consumption of alcohol); 

– частка населення віком 20 р. і старше з надмірною вагою (індекс маси тіла  
(ІМТ) ≥ 25) та /або ожирінням (ІМТ ≥ 30) (% population ages 20+ overweight (Body 
Mass Index ≥ 25) and / or obese (BMI ≥ 30)); 

‒ частка фізично неактивного населення (менше 30 хвилин помірної активності 
п‟ять разів на тиждень або 20 хвилин активної діяльності три рази на тиждень) (% of 
population physically inactive (less than 30 minutes of moderate activity five times per 
week, or 20 minutes of vigorous activity three times per week)); 

‒ частка населення з підвищеним рівнем загального холестерину в крові                 
(≥ 6,2 ммоль на літр крові) (% population with raised total cholesterol (≥ 6,2 millimoles 
per liter)); 

‒ частка населення з підвищеним артеріальним тиском (АТ) (систолічний АТ ≥ 
140 або діастолічний АТ ≥ 90) (% population with raised blood pressure (systolic blood 
pressure ≥ 140 or diastolic blood pressure ≥ 90)); 

‒ частка населення з піднятою глюкозою у крові натще (≥ 7,0 ммоль/л) або на 
ліках для високого рівня глюкози (% population with raised fasting blood glucose            
(≥ 7,0 mmol/L) or on medication for high glucose); 

‒ частка населення у віці 15‒49 рр. інфікована ВІЛ (% population ages                  
15-49 infected with HIV); 

‒ узагальнений рейтинг відкритих і закритих забруднень, безпеки води та 
доступу до каналізації (composite ranking of outdoor and indoor pollution, water safety 
and access to sanitation); 

‒ узагальнений рейтинг імунізації проти АКДС, кіру, гепатиту, менінгіту, 
туберкульозу та поліомієліту дітей у віці 1 рік (composite ranking of immunized coverage for 
DTP, measles, hepatitis B, meningitis, tuberculosis & polio among 1-year-olds); 

‒ частка дітей з замалою вагою у віці до 5 років (% of underweight children aged 
<5 years); 

‒ ризик материнської смертності (ймовірність того, що 15-ти річна жінка помре 
від материнської причини) (lifetime risk of maternal death (the probability that a 15-year-
old female will die eventually from a maternal cause)). 

Загальну шкоду (penalty) ризику для здоров‟я розраховано як середній бал 
ризиків за усіма факторами плюс коефіцієнт поправки, що враховує доходи.  

Використовуючи принцип Світового банку (World Bank), країни розділено на три 
групи за показниками ризику для здоров‟я [6]. Для країн із валовим національним 
доходом на душу населення понад 12 276 дол. США показники куріння, 
ожиріння / надлишкова вага, рівень холестерину й артеріальний тиск були 
необ‟єктивними. Для країн із доходом 1006–12 275 дол. США показники високий 
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артеріальний тиск, куріння, споживання алкоголю, екологічний чинник були 
необ‟єктивними. Країни, мешканці яких заробляють менше 1005 дол. США, 
характеризувалися необ‟єктивними показниками поширення ВІЛ-інфекції, 
екологічними чинниками, показниками замалої маси тіла дітей і материнського 
здоров‟я. Поправки також були зроблені для країн, що зайняли найнижчі місця за 
окремими факторами ризику для здоров‟я. Країни з наявністю менше восьми 
факторів ризику для здоров‟я були виключені з опрацювання. 

Статистичні джерела дослідження ‒ інформація: Організації Об‟єднаних Націй, 
Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров‟я. 

Результат роботи агенції Bloomberg ‒ ранжування 145 держав світу за станом 
здоров‟я населення (The World’s Healthiest Countries). Ранжування містить 
оцінку (%): стану здоров‟я населення держави (Health Grade); загального здоров‟я 
(Total health-score), шкоди ризиків для здоров‟я (Risk-score factors).  

Першу десятку держав світу за станом здоров‟я населення (2012 р.) формують 
переважно держави Західної Європи та Східної Азії (табл. 1). Найвищий показник 
стану здоров‟я населення ‒ 89,45 % зафіксовано в Сінгапурі, а найвищий показник 
абсолютного значення загального здоров‟я населення зафіксовано в Італії (94,61%). 
Натомість найвищий відсоток шкоди ризиків для здоров‟я в першій десятці країн Ғ 
6,90 % притаманний Іспанії та є вдвічі вижчим від показника Сінгапуру (3,07 %). 

 
Таблиця 1 

Ранжування держав світу за станом здоров’я населення, 2012 р. 
(The World’s Healthiest Countries, 2012)* 

 

Ранг 
дер-
жави 

Назва держави 
Стан здоров’я 
населення, % 

Загальне 
здоров’я, % 

Шкода ризиків 
для здоров’я, % 

1 Сінгапур 89,45 92,52 3,07 

2 Італія 89,07 94,61 5,54 

3 Австралія 88,33 93,19 4,86 

4 Швейцарія 88,29 93,47 5,17 

5 Японія 86,83 91,08 4,25 

6 Ізраїль 85,97 91,97 6,00 

7 Іспанія 84,36 91,26 6,90 

8 Нідерланди 84,09 88,40 4,31 

9 Швеція 83,90 89,37 5,47 

10 Німеччина 83,58 88,81 5,23 

… … … … … 

135 Кот-д‟Івуар 3,75 10,40 6,65 

136 Камерун 2,96 10,15 7,19 

137 Уґанда 2,92 10,80 7,88 

138 Ангола 2,46 9,56 7,11 

139 Малаві 2,30 8,22 5,92 

140 Бурунді 1,73 9,15 7,42 

141 Мозамбік 1,42 8,48 7,06 

142 Чад 1,01 8,14 7,13 

143 Демократична 
Республіка Конґо 0,92 7,47 6,54 

144 Лесото 0,37 8,37 8,00 

145 Свазіленд 0,26 8,31 8,05 
* Складено за: [6]. 
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Останню десятку держав світу за станом здоров‟я населення (2012 р.) 
формують виключно держави Африканського континенту (табл. 1). Найнижчий 
показник стану здоров‟я населення – 0,26 % зафіксовано в Свазіленді, а найнижчий 
показник загального здоров‟я населення ‒ в Чаді (8,14 %). Абсолютне значення 
шкоди ризиків для здоров‟я зафіксовано в Південній Африці (8,95 %) [6].  

Глобальні держави суттєво поляризуються за показником стану здоров‟я 
населення: високий та вище середнього показник – Німеччина (83,58 %, 10 ранг), 
Велика Британія (76,84 %, 21 ранг), США (66,84 %, 33 ранг); середній – Китай          
(53,55 %, 55 ранг), Бразилія (48,37 %, 70 ранг); низький показник – Росія (26,44 %, 
97 ранг), Індія (22,17 %, 103 ранг), Південна Африка (12,05 %, 123 ранг). 

Україна у 2012 р. посіла 99 місце за значенням показника стану здоров‟я 
населення (25,36 %) та мала найнижче значення з-поміж держав Східної Європи 
(табл. 2). Нашій державі також притаманний найнижчий абсолютний показник 
загального здоров‟я населення (32,27 %), що є в двічі нижчим від показника сусіда 
першого порядку України – Польщі (67,13 %), та в тричі нижчим від показника 
держави-зразка Ғ Італії (94,61%).  

Таблиця 2 
 

Ранжування держав Східної Європи за станом здоров’я населення, 2012 р.* 
 

Ранг 
дер-
жави 

Назва держави 
Стан здоров’я 
населення, % 

Загальне 
здоров’я, % 

Шкода ризиків 
для здоров’я, % 

40 Польща 60,71 67,13 6,42 

49 Словаччина 56,77 63,20 6,43 

54 Угорщина 53,67 60,36 6,69 

69 Румунія 48,38 54,60 6,22 

71 Грузія 48,11 54,05 5,94 

73 Болгарія 47,54 53,61 6,08 

79 Вірменія 43,96 51,01 7,05 

91 Білорусь 33,09 40,44 7,35 

97 Росія 26,44 33,76 7,31 

99 Україна 25,36 32,27 6,91 
* Складено за: [6]. 

 
Висновки. Методика оцінки стану здоров‟я населення розроблена та апробована 

2012 р. на прикладі 145 держав світу аналітичною агенцією Bloomberg. Держави світу 
характеризуються суттєвою диференціацією за показником стану здоров‟я населення, 
загальним здоров‟ям населення та шкодою ризиків для здоров‟я. Україна входить у 
групу держав із низьким показником стану здоров‟я населення та загального здоров‟я 
та має вище середнього показник шкоди ризиків для здоров‟я. З метою проведення 
ефективної медичної політики, націленої на покращення суспільного здоров‟я, 
доцільним є розроблення інтегрального показника оцінки реґіонального стану здоров‟я 
населення України на основі методики агенції Bloomberg. Цей показник сприятиме 
проведенню ефективних трансформацій сфери медицини України та цільовому 
покращенню стану здоров‟я населення. 
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Політична реформа Великобританії: стан і перспективи 

 

 Роботу виконано на кафедрі 
країнознавства і міжнародних відносин  
СНУ ім. Лесі Українки 

 

Розглянуто основні напрями політичної реформи сучасної Великобританії. 
Проаналізовано основні кроки щодо модернізації парламенту. Розкрито особливості 
реформування органів місцевого управління. Окреслено ключові завдання та перспективи 
подальших політичних інновацій. 

Ключові слова: Палата лордів, Палата громад, реформа, мажоритарна система, 
виборча система. 

 
Morenchuk A. А. The Political Reforms of Great Britain: Status and Prospects. The 

main directions of political reform of modern Britain have been considered. The basic steps to 
modernize Parliament have been analyzed. The features of the reform of local government have 
been discovered. The further policy innovations have outlined the main questions and prospects  

Key words: The House of Lords, The House of Commons, reform, majority system, the 
electoral system. 

 
В умовах назрілої конституційної реформи в сучасній Україні, особливо 

актуальним науковим завданням стає ретельне вивчення позитивного досвіду 
політичних перетворень у розвинутих демократичних країнах. Цінним при цьому 
представляється приклад Великобританії. Ця країна розпочала низку реформ 
органів державної влади й місцевого управління. Водночас політична система тут 
характеризується високим рівнем стабільності й ефективності. 

Для розуміння британської політичної системи слід мати на увазі низку її 
особливостей.  

Тут відсутня писана конституція. Конституцію Великобританії складає не 
єдиний кодифікований документ, а декілька актів конституційного характеру, 
прийнятих у різний час (починаючи з ХІІІ ст.). Крім вказаних конституційних актів 
конституцію Великобританії складають чисельні рішення судів, що конкретизували 
конституційні акти. Широкого поширення поряд із конституційними актами й 
судовими рішеннями мають неписані звичаї [3, с. 96]. Окрім того, вона 
характеризується безперервністю традицій. Великобританія не зазнала захоплення 
протягом майже тисячі років і не пережила революційних потрясінь такого рівня, як 
США, Росія чи Франція. Очевидно звідси береться прагматичний і зважений підхід 
щодо внесення змін до існуючої системи на основі забезпечення консенсусу й 
поступовості [4]. 
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Незважаючи на те, що політична система Великобританії – одна з найстаріших 
і стійких в Європі й світі, англійці аж ніяк не вважають, що вона є верхом 
досконалості й час від часу здійснюють її більш-менш далекосяжну модернізацію. 
Якщо не вважати періоду становлення британського парламентаризму в               
ХVII ст., то найбільш значні зміни ця система зазнавала в XIX і на початку ХХ ст., 
коли, з одного боку, розширювалися виборчі права громадян і в кінці кінців було 
введено загальне виборче право, а, з іншого – також поступово, але неухильно 
обмежувалися прерогативи нащадка середньовічних часів – Палати лордів на 
користь нижньої, обираємої народом, Палати громад.  

На рівні виконавчої влади головним напрямом модернізації було 
вдосконалення створеної у другій половині XIX ст. професійної державної служби 
(civil service), що комплектується на постійній, незмінній основі. Що стосується 
монархії, то після революційних катаклізмів XVII ст., коли вона була позбавлена 
реальних управлінських функцій, її роль і місце в системі влади не зазнавали 
суттєвих змін.  

Поєднання періодично змінюючих свій склад (Палата громад, уряд, кабінет) і 
постійних (монархія, Палата лордів, державна служба, армія і поліція) владних 
структур створювало, як вважали британці, оптимальний баланс, який, з одного 
боку, забезпечував періодичну зміну влади та оновлення політичного курсу, а, з 
іншого – спадкоємність цього курсу. Тому ж сприяла й традиційна мажоритарна 
система виборів, при якій дві головні партії, що збирають відносну більшість голосів 
у виборчих округах, отримують непропорційно велику кількість місць у парламенті, 
тоді як інші задовольняються лише тими небагатьма місцями, які їм вдається 
завоювати в «нетипових» округах [1, с. 258]. Зміцнена таким чином двопартійна 
система створювала реальні гарантії політичної концентрації влади в руках 
парламенту й уряду, при відсутності вагомих регіональних структур – високу ступінь 
централізації держави.  

Досить довгий час здавалося, що склалася політична система настільки 
досконала, що може існувати без скільки-небудь серйозних змін принаймні ще 
багато десятиліть. Адже саме вона сприяла такому поєднанню традиційності й 
модернізму, яке дозволило країні майже безболісно покінчити з імперським 
минулим, створити ефективну «державу добробуту», здійснити кейнсіанську, а потім 
неоліберальну («тетчерівську») реформи економіки. Причому як у першому, так і в 
другому випадках реалізовані не паліативні, а досить радикальні варіанти соціал-
демократичної та неоліберальної моделей.  

Не завадили й принципи мажоритарності та оновлення самої двопартійної 
системи, а саме переходу в 20-ті – 30-і рр. ХХ ст. від пари – консерватори-ліберали 
до пари консерватори-лейбористи, так само як і досить серйозні зміни в соціальній 
базі, керівництві та орієнтаціях усіх трьох партій [4].  

При всьому цьому, вже з кінця 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст. і в самому 
суспільстві, й особливо в його політично активних колах дедалі частіше починає 
підніматися питання про необхідність внесення суттєвих змін у самі принципи 
сформованої системи та її найважливіших складниках. Саме тоді Альянсом 
лібералів і соціал-демократів була зроблена перша ґрунтовна спроба 
формулювання основних напрямів модернізації політичної системи країни, що 
отримала назву конституційної реформи.  

Починаючи з 90-х років ХХ ст., в країні започатковано низку реформ. Низка змін 
була направлена на удосконалення роботи британського парламенту. 

Британський парламент – двопалатний. Верхня палата Британського 
парламенту – Палата лордів. Нині вона вважається проявом британського 
консерватизму, оскільки ця палата історично складалася зі спадкових та духовних 
лордів, довічних перів, ординарних лордів з апеляцій, загальна кількість яких станом 
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на 1999 р. нараховувала 1273 особи. Парламентські акти від 1911 p., 1958 p.,             
1963 p., 1999 p. є основними нормативно-правовими актами, які регулюють сучасне 
становище Палати лордів.  

У кінці XX ст. верхня палата Британського парламенту зазнала кардинальних 
реформ. Так, у 1999 р. за ініціативою лейбористського уряду був обмежений 
інститут спадкового перства. Відповідно до Акту 1999 р. Палату лордів залишили 
667 спадкових перів (із загальної кількості 759) – представників старовинних 
дворянських родів не нижче баронів, які отримували місця у парламенті в силу свого 
походження. Відповідно до угоди лейбористського уряду та консервативної опозиції 
92 спадкових пера були обрані від партійних груп на ці вакансії [4]. 

Палата лордів не має фіксованого числа членів. Нині в ній нараховується              
780 членів. Із них приблизно 667 місць припадає на довічних перів (представники 
політичної, економічної та культурної еліти, які набувають цього статус через власні 
заслуги та досягнення), 88 – спадкових перів і 25 – священнослужителів [4]. До 
духовних лордів належать вищі ієрархи англіканської церкви – архієпископи 
Йоркський і Кентерберійський, а також деякі єпископи. При цьому, ставиться 
питання про призначення і представників інших конфесій, насамперед – мусульман. 
У зв‟язку з тим, що Палата лордів є вищою судовою інстанцією у Великобританії, до 
складу Палати лордів були запроваджені ординарні лорди з апеляцій, які є 
видатними юристами країни. Вони призначаються довічно. 

Що стосується компетенції Палати лордів, то її можна розподілити на: 
а) законодавчу; б) контрольну; в) судову. У зв‟язку з тим, що Білль про права 1689 р. 
встановив верховенство нижньої палати у сфері законодавства, законодавча 
компетенція Палати лордів дуже обмежена. У руках верхньої палати є тільки право 
затримати прийняття закону на один рік (при цьому, Палата громад може подолати 
вето Палати лордів простою більшістю голосів на наступній сесії), а фінансових 
законопроектів – лише на місяць. Водночас, як свідчить практика, конфлікти на 
законотворчій ниві між палатами виникають досить рідко. Контрольна компетенція 
виявляється у практиці проведення «днів уряду» та утворення комітетів ad hoc, які 
вивчають окремі питання діяльності уряду. Що стосується судової компетенції, то 
Палата лордів є вищою судовою інстанцією Об‟єднаного Королівства [4]. 

Процес реформування Палати лордів не закінчений. Ще Закон про Парламент 
1911 р. вперше підняв питання про перспективу обрання верхньої палати, але цього 
до цих пір не відбулося. Існує домовленість між партіями, що вона повинна стати 
головним виборним органом, хоча немає ще ніякої угоди про деталі наступного 
етапу реформи.  

Найрадикальнішою пропозицією, що відстоюють крайні ліві сили, є варіант 
обирання палати загальним голосуванням. На перший погляд цей варіант є 
найбільш демократичним і, головне, відразу ж вирішує проблему розриву з 
минулим. Однак це тільки на перший погляд, оскільки подібний радикалізм не 
стільки знімає проблеми, скільки створює нові. Головна з них – неминуче в цьому 
випадку суперництво двох палат, що мають фактично однаковий статус. Цей статус 
всенародно обраного органу дасть новій палаті можливість претендувати на ту ж 
повністю самостійну роль, що й Палата громад, і ніякі спроби розділити їх 
повноваження та сфери компетенції не в силах будуть позбавити другу палату 
можливості ставити під сумнів і блокувати їй рішення першої. Інакше кажучи, цей 
варіант фактично повертає другій палаті те «право вето», яким вона користувалася 
аж до 1911 р., коли після обструкції найбільш важливих законодавчих ініціатив 
ліберального уряду, яке спирається на більшість у «нижній» палаті, був прийнятий 
закон, що істотно обмежив права лордів [6].  

Виходячи зі своєї прихильності до принципів федералізму, ліберальні 
демократи йдуть набагато далі лейбористів, пропонуючи, по-перше, радикально 
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змінити сам принцип формування Палати і, по-друге, суттєво розширити її 
повноваження. Згідно з цим пропозиціям, в кінцевому підсумку Палата має бути 
перетворена в Сенат, основний склад якого повинен формуватися в ході виборів, які 
будуть проводитися в регіонах. Вони вважають, що число «сенаторів» має бути 
скорочено приблизно до 300, причому лише 50 з них повинні призначатися в 
колишньому порядку. Крім представництва інтересів регіонів, Палата повинна 
одержати більш широкі контрольні повноваження над «делегованим 
законодавством», тобто над найбільш важливими рішеннями виконавчої влади, а 
також повноваження в області експертизи «європейського» законодавства, 
контролю над Бі-Бі-Сі й автономними агентствами, які виконують адміністративно-
управлінські функції. Згідно з пропозиціями ліберал-демократів, сенат повинен 
виступати й як гарант конституції [9].  

Однак загалом, у середовищі британських політиків утвердилася думка, що 
повноваження і загальний статус Палати лордів міняти не варто. Вона повинна 
зберегти своє «підлегле» положення, але стати більш легітимною. Водночас 
ефективність її роботи, особливо у сфері експертизи законопроектів, має суттєво 
зрости [5].  

Уряд передбачає також суттєві зміни системи призначення довічних лордів. 
Робити це повинен буде вже не прем‟єр-міністр, рекомендації якого часто 
формально схвалював монарх, а незалежна Комісія з призначень. Прем‟єр-міністр 
буде лише визначати кількість нових перів. Крім кандидатур, представлених 
партіями, Комісія буде заохочувати висунення «кандидатур від громадськості». Що 
ж до незалежних членів, то їх висування буде здійснюватися самою Комісією [8].  

Нижня палата парламенту Великобританії – Палата громад формується на 
основі загальних, рівних виборів шляхом таємного голосування на базі 
мажоритарної системи відносної більшості.  

У Великій Британії, на відміну від більшості країн, до останнього часу був 
відсутній фіксований термін легіслатури парламенту. Загальнонаціональні вибори 
відбувалися тоді, коли прем‟єр-міністр називав їх дату, але при умові не пізніше, ніж 
через п‟ять років після останніх. Як правило, вони відбувалися приблизно через 
чотири роки. Це служить предметом зловживань для правлячої партії, яка 
призначала дату виборів у період піднесення свого рейтингу. Нинішня коаліція 
усунула цю прогалину прийнявши відповідний закон. Таким чином, наступні загальні 
вибори відбудуться 7 травня 2015 р. (перший четвер травня п'ятого року 
легіслатури). Цей закон також передбачає можливість розпуску палати, якщо 55 % 
або більше голосів буде віддане за таке рішення. Тобто, ініціатива дострокових 
виборів парламенту буде закріплена за Палатою громад [7]. 

Нижня палата – Палата громад складається з 650 депутатів. Кількість їх час від 
часу незначно змінюється з метою врахування зміни чисельності населення. Згідно 
з міжнародними стандартами, це досить значна чисельність. Наприклад, Палата 
представників в США має 435 місць. Перед останніми виборами в 2010 р., 
Консервативна партія заявила про намір скоротити кількість місць ув Палаті громад 
на 10 % – 65 місць, ліберал-демократи – на 150 депутатів.  

Нинішня урядова коаліція прийняла закон щодо зменшення кількість депутатів 
із 650 до 600. Ці зміни приймались у контексті перегляду числа і розміру існуючих 
виборчих мажоритарних округів. Кожний член Палати громад представляє 
конкретний виборчий округ. Зазвичай округ має близько 60 000 – 80 000 виборців,  
залежно, головним чином, від того, чи це міський чи сільський округ. Найбільший 
мажоритарний округ в країні – острів Уайт, де на останніх виборах було 
зареєстровано 108 253 виборців. Найменше виборців, лише 21 884, – на Західних 
островах (Na h-Eileanan an Iar). Зараз робляться спроби забезпечити більш 
рівномірну розбивку виборчих округів у плані кількості виборців. Новий поділ має 
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забезпечувати різницю між кількістю виборців в округах у розмірах від 3,5 % до 5 % 
[4]. Вважається, що така диспропорція спотворює результати в масштабах до         
40 депутатських мандатів [7]. Цей законопроект також планується провести шляхом 
референдуму [4]. 

Ще одним гострим питанням є недосконалість самої виборчої системи, яка 
використовується в сучасній Великобританії. Тут діє мажоритарна система відносної 
більшості (FPTP). При ній у кожному виборчому окрузі перемагає той кандидат, який 
набрав більше голосів порівняно з іншими претендентами. На відміну від системи 
кваліфікованої більшості, при якій слід набрати, наприклад, не менше 50 % голосів 
виборців, тут таку умову забезпечувати не потрібно. Якщо подивитись на 
результати останніх парламентських виборів, що відбулись у Великобританії в            
2010 р., можна спостерігати велику диспропорцію між кількістю отриманих певною 
партією голосів і кількістю місць, зайнятих нею в Палаті громад. Так, Консервативна 
партія, порівняно з Лейбористською, набрала на 7,1 % голосів більше й отримала, 
відповідно на 47 місць більше у Палаті громад. Водночас Лейбористська партія 
набрала на 6 % більше голосів, ніж Ліберально-демократична, а місць – на                    
201 (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати парламентських виборів у Великобританії в 2010 р.* 

 

 Партії 

Консер-
вативна 

Лейбо-
ристська 

Ліберально-
демократична 

Інші 

Відсоток голосів, отриманих 
на виборах 

36,1 % 29 % 23 % 11,9 
% 

Різниця між відсотками 
голосів, отриманих на виборах 

7,1 % 6 % 11,1 % 

Кількість місць, отриманих у 
Палаті громад 

305 258 57 30 

Різниця між кількістю місць, 
отриманих у Палаті громад 

47 201 27 

* Складено за: [4]. 

 
Сформована в 2010 р. урядова коаліція уклала угоду щодо реформування 

діючої виборчої системи. Передбачався перехід до пропорційної системи. Тим 
більше, що британці вже з нею знайомі завдяки виборам до шотландського 
парламенту, Асамблеї Уельсу та Асамблеї Північної Ірландії, а також виборів до 
Європейського парламенту [8]. Однак ніяких кроків у цьому напрямі так поки 
зроблено й не було. 

Серед передбачених урядовою коаліцією змін планується надати більше 
можливостей для рядових членів парламенту. В британській політичній системі, 
правляча партія має значніші повноваження в законодавчій сфері, ніж опозиційні 
партії. Партійні лідери мають вплив на рядових депутатів. Планується, що звичайні 
депутати зможуть здійснювати більший вплив на такі заходи, як вибори членів 
парламентських комітетів. Ширші повноваження будуть надані при вивченні 
урядових витрат.  

Коаліцією пропонується внести зміни у практику додаткових виборів. Зараз 
додаткові вибори відбуваються лише тоді, коли депутат вмирає або йде у відставку. 
Планується дозволити виборцям ініціювати довибори депутата, якщо буде 
встановлено серйозні проступки з його боку. Умовою початку процедури стане збір 
підписів щонайменше 10 % від числа виборців виборчого округу [8]. 

Говорячи про парламент, варто відмітити, що тут можливі ще деякі зміни. Вони, 
правда, не обумовлені процесом реформування. Справа в тому, що до традиційних 
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трьох парламентських британських партій на наступних виборах великі шанси 
приєднатися має Партія незалежності Великобританії (UKIP) на чолі з Найджелом 
Фейреджем (Nigel Farage). Вона була сформована лише в 1993 р., але добилася 
вражаючого успіху в травні 2014 р. на місцевих виборах – отримала 17 % голосів. А 
на виборах до Європейського парламенту обігнала всі інші британські партії, 
отримавши 27,5 %. Нині Партія незалежності Великобританії не представлена в 
Палаті громад, але сподівається отримати депутатські місця у процесі загальних 
виборів у травні 2015 р. [4]. 

Про зрушення в електоральних настроях може свідчити й те, що нині діючий 
коаліційний уряд – перший за останні 65 років. В травні 2010 р. консерватори 
сформували коаліцію з ліберал-демократами, бо на загальних виборах вони не 
забезпечили собі більшості місць. У цій коаліції ліберал-демократи мають                           
17 міністрів на чолі з заступником прем'єр-міністра Ніком Клеггом (Nicholas William 
Peter Clegg).  

Консерватори з ліберальними демократами піднімають також питання з 
приводу врегулювання та певної уніфікації підходів до фінансування діяльності 
політичних партій. Багатьом партіям важко зібрати необхідні кошти для належного 
поширення інформації про їх діяльність, або для проведення ефективної 
передвиборчої кампанії. Лейбористська партія одержує більшу частину свого 
фінансування з невеликого числа профспілок. Тоді як Консервативну партію 
підтримують переважно великі компанії. Коаліція припускає, що для британської 
демократії було б краще й сторони могли б бути більш незалежними, якби було 
організоване державне фінансування політичних партій із прив‟язкою рівня 
фінансування залежно від кількості депутатів та отриманої кількості голосів 
виборців. Сторони домовилися укласти детальну угоду щодо обмеження 
пожертвувань і реформування партійних фінансів для того, щоб видалити «великі 
гроші» від політики. Крім того, сторони мають намір скласти реєстр статутних 
лобістів [4].  

Ще одним заходом модернізації політичної системи Великобританії має стати 
зниження вікового цензу для виборців із 18 до 16 років [4]. 

Висловлюється також думка про необхідність розширення процесу відбору 
кандидатів до парламенту. Сьогодні кандидати відбираються на засіданнях членами 
політичної партії. Однак, пропонується, щоб цей процес став відкритим для всіх у 
відповідному виборчому окрузі, хто оголосив себе прихильниками цієї партії (на 
зразок системи, що діє в США) [8].  

Активно обговорюється й необхідність позбавлення політичної лексики 
термінів, формул, церемоніальних костюмів, що склалися протягом минулих століть 
й нині сприймаються як архаїзми.  

Передбачається обмеження королівських прерогатив. Наприклад, такі, як 
право на призначення суддів, єпископів, підписання міжнародних договорів, а також 
оголошення війни. Це зумовлено тим, що на практиці саме парламенту та уряду 
доводиться вирішувати такі питання.  

Реформування зачепило й сфери регіонального та місцевого управління. 
Концепція децентралізації влади у Великобританії має свою специфіку й 
характеризується системністю. Реалізується вона у формі деволюції, яка включає в 
себе такі форми: національна – Шотландія та Уельс, регіональна – Англія, 
деволюції на рівні місцевого самоврядування. Особливостями деволюції є 
асиметричність, фрагментарність, недостатньо відпрацьовані процедури взаємодії 
органів влади різного рівня, збереження значною мірою за центральними 
відомствами контролюючих функцій, важелів адміністративного та фінансового 
тиску.  
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Одним з основних напрямів політичної реформи є надання більшої автономії 
Шотландії та Уельсу, а в подальшому, можливо, й основним регіонами самої Англії. 
Питання щодо шотландського парламенту й Асамблеї Уельсу вже вирішено в ході 
референдумів. Що ж стосується англійських регіонів, то тут поки що багато неясного 
і в плані намірів влади, і стосовно можливої реакції населення в разі проведення 
референдумів. Є також істотні розбіжності й між лейбористам та ліберальними 
демократами. Якщо метою останніх є «Федеративна Британія», то лейбористи не 
схильні йти так далеко і мають намір зберегти сильну центральну владу. Що ж до 
консерваторів, то вони аж до 1988 р. виступали рішучими противниками яких би то 
не було змін статус-кво [10].  

Крім відданості обох партій до передачі частини повноважень центру на місця 
й тим самим зміцненню демократичних засад у державному управлінні, чималу роль 
тут відіграє й їх обопільне прагнення органічніше «вписати» Британію в політичну 
структуру Європейського Союзу. Одним із пріоритетних напрямів діяльності 
останнього є активна регіональна політика, націлена не тільки на допомогу та 
підтримку «слаборозвинених» регіонів, а й на все більш органічне залучення 
регіональних влад у політичну систему ЄС. А це, крім іншого, означає, що чим 
сильніші в тій чи іншій країні регіони, тим грунтовніше будуть їх позиції та вплив у 
Союзі. Вплив регіонів може певною мірою компенсувати неминуче послаблення 
впливу центральних органів влади в ЄС, яке вже зараз дуже турбує багатьох 
політиків і який багато в чому стимулює зростаючу активність «євроскептиків».  

Основна причина серйозних політичних розбіжностей навколо проблеми 
автономізації Об‟єднаного Королівства – побоювання консерваторів і частини 
лейбористів, що сформувавши власні законодавчі асамблеї, регіони почнуть 
вимагати все більших прав, і це може істотно підірвати єдність країни. Особливо 
турбувала супротивників федералізації можливість відділення Шотландії, 
національна партія якої вже давно виступає за повну незалежність регіону. 
Референдум, який проводився 18 вересня 2014 р., дещо зняв цю напруженість, хоча 
й продемонстрував гостроту цього питання.  

У самій Англії, де лейбористи вже створили агентства регіонального розвитку, 
покликані самостійно вирішувати назрілі економічні проблеми. Але на відміну від 
створених консерваторами корпорацій міського розвитку, головну роль в яких 
відігравали великий бізнес і місцева адміністрація, лейбористи мають намір 
поставити агентства регіонального розвитку під контроль так званих регіональних 
палат. На перших порах вони складаються з делегованих місцевим 
представницьким органом радників. У подальшому передбачається провести 
референдуми серед жителів регіонів, і там, де вони висловлять за виборні 
асамблеї, такі будуть створені [4].  

Можливо, найближчим часом цього не станеться, оскільки поки що 
спостерігається досить прохолодне ставлення англійців до автономізації. Однак 
відбулися зміни вже серйозно порушили «унітарність» Великобританії, і після того, 
як у травні 1999 р. відбулися вибори в Шотландський парламент й Уельську 
асамблею, а у травні 2007 р. в Асамблею Північної Ірландії, можна (а можливо, й 
потрібно) говорити вже про Об‟єднане королівство Англії, Шотландії, Уельсу та 
Північної Ірландії (а не Великої Британії та Північної Ірландії, як до сьогодні). Як би 
там не було, задуману лейбористам регіональну складову конституційної реформи 
можна вважати вже наполовину здійсненою [4]. 

З ініціативи уряду Т. Блера в Північній Ірландії, а потім у Шотландії та Уельсі 
були проведені референдуми щодо заснування власних парламентів поряд із 
загальнобританським. На відміну від 1979 р., коли на аналогічних референдумах 
було прийнято негативне рішення, в 1997–1999 рр. населення Північної Ірландії, 
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Шотландії й Уельсу висловилися за створення «національних» парламентів, 
причому в Уельсі свій представницький орган було створено уперше.  

Таким чином, у Великобританії функціонує одночасно чотири парламенти: 
північноірландський, шотландський, Асамблея Уельсу та загальнобританський.  

Шотландський парламент розпочав свою роботу в травні 1999 р. Він 
складається з 129 членів, що обираються на основі змішаної системи пропорційного 
представництва. Термін повноважень – чотири роки. Шотландський парламент 
засідає в Единбурзі.  

Асамблея Уельсу також розпочала свою роботу в травні 1999 р. Вона 
складається з 60 депутатів, що обираються на основі змішаної системи 
пропорційного представництва. Усі вони обираються терміном на чотири роки.  

При створенні Асамблея не мала законодавчих повноважень. Тим не менше, з 
2006-го року, Асамблея має повноваження приймати закони в деяких сферах, хоча 
все ще залежить від права вето британського парламенту. Асамблея Уельсу менш 
впливова, ніж Шотландський парламент, або Асамблея Північної Ірландії, оскільки, 
на відміну від Шотландії та Північної Ірландії, Уельс не має окремої правової 
системи [4].  

У сучасному варіанті Асамблея Північної Ірландії розпочала свою роботу в 
травні 2007 р. Вона нараховує 108 членів – по шість від кожного з 18 виборчих 
округів, обраних за системою пропорційного представництва відомої як система 
єдиного переданого голосу. Вона засідає в будівлі парламенту в Белфасті. 
Асамблея розглядає питання, не віднесені до компетенції парламенту Об‟єднаного 
Королівства, проте вона не має повноважень у податковій сфері [4].  

Англія не має свого окремого парламенту, але оскільки в парламенті 
Великобританії близько 80 % депутатів представляє Англію, то фактично 
загальнобританський парламент одночасно можна вважати англійським, а 
Шотландія, Уельс, Північна Ірландія, в сумі представлені 20 % депутатів у 
британському парламенті, мають і свої парламенти [4]. 

Спочатку лейбористами також планувалося поступово здійснити й політичну 
деволюцію Англії, зробивши регіональні асамблеї виборними. Починаючи з 1997 р., 
уряд постійно робив акцент на цьому, даючи обіцянки провести серед населення 
англійських областей відповідні референдуми. Перший референдум був 
проведений у 2004 р. на північному сході, після провалу якого питання 
демократичної відповідальності та репрезентативності цих органів зависло у повітрі, 
самі ж асамблеї стали сприйматися як низовий рівень центральної адміністрації. 
Таким чином, повноваження агентств розвитку переважно локалізуються в 
соціально-економічній сфері – комунальне обслуговування, житлове будівництво, 
економічний розвиток регіонів. 

До 1994 р. Англія поділялася на 45 графств, Уельс ‒ на 8 графств; Північна 
Ірландія ‒ на 6 графств; Шотландія – на 9 округів й 3 острівні округи. У результаті 
реформи 1994 р. нині Англія, як і раніше ділиться на 45 графств, Північна Ірландія – 
на 6 графств, Уельс – на 11 сільських графств і 11 міських графств, а Шотландія – 
на 32 муніципальні одиниці, включаючи 3 острівні [4].  

До останнього часу особливістю було також те, що Лондон – рідкісна столиця в 
світі, де був відсутній мер та міська рада. Управління тут здійснювалося тільки на 
рівні районів міста. Однак, у 1997 р. Великобританія підписала Європейську хартію 
про місцеве самоврядування 1985 р., що поставило питання про конституційну 
реформу системи місцевого управління. Лейбористьский уряд під керівництвом              
Е. Блера вже здійснив деякі заходи у цьому напрямі. Наприклад, у рамках 
конституційної реформи у 2000 р. відбулися вибори міських зборів та мера   
Лондона [2, с. 359]. 
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У сучасній Великобританії активно обговорюються перспективи прийняття 
національного білля про права людини. Питання регулювання прав і свобод людини 
тут забезпечується Європейською конвенцією з прав людини, яка з 1998 р. є 
частиною національного законодавства. Деякі політики вважають, що Британія 
повинна розробити свій Білль про права, який буде відображати національні 
особливості країни.  

Піднімається питання щодо доцільності прийняття писаної конституції. 
Найбільш радикальні пропозиції щодо конституційних змін особливо підтримуються 
Ліберально-демократичною партією. Її лідери пропонують створити спеціальні 
конституційні збори з метою розробки тексту конституції, який повинен затвердити 
референдум.  

Настрої громадськості щодо необхідності конституційної реформи особливо 
активізувались у травні 2009 р. в зв‟язку зі скандалом із приводу витрат членів 
парламенту. У цьому зв‟язку у найближчому майбутньому має запровадитися нова 
система витрат. Вона має передбачати найбільш термінові й необхідні витрати. У 
новій системі, ймовірно на основі рекомендацій Комітету зі стандартів у суспільному 
житті, буде більш жорстко визначатися, що є законними витратами. Буде 
запроваджений і більш незалежний процес затвердження таких витрат, а також 
більш прозорою стане система контролю громадськістю [4].  

Отже, порівняно з багатьма іншими демократіями, організаційні та процедурні 
реформи в британській політичної системи здійснюються дуже повільно, поступово 
й частинами. Проте останнім часом спостерігається зростаючий рух за більш 
фундаментальні реформи. Останні роки фіксують чітку тенденцію, направлену на 
удосконалення та реформування основ політико-правової системи Великобританії. 
Першочергово зміни торкаються статусу регіонів Об‟єднаного Королівства; 
реформування верхньої палати парламенту – Палати лордів; вдосконалення 
виборчої системи; усунення віджилих історично елементів церемоніалу тощо. 
Важливими орієнтирами при цьому служать поглиблення демократії в країні та 
посилення громадського контролю за діяльністю політичних інститутів. 
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strefy euro duże straty finansowe, a tym samym olbrzymie zadłużenie w stosunku do Produktu 
Krajowego Brutto. Próby ratowania poszczególnych gospodarek obejmowały pożyczki oferowane 
najbardziej zadłużonym krajom, na które składały się między innymi wszystkie państwa 
członkowskie Wspólnoty Europejskiej. Kryzys strefy euro odbił się negatywnie na gospodarki 
pozostałych członków UE. 
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Вавринюк А. А. Проблеми внутрішньої політики країн Єврозони та їхній вплив 

на економічний розвиток решти країн Європейського Союзу. Фінансова криза, що 
почалася у 2007 р., принесла країнам-членам єврозони великі фінансові затрати, й, таким 
чином, величезний борг по відношенню до валового внутрішнього продукту. Спроби 
порятунку їх економіки включали позики, запропоновані найбільш заборгованим країнам, на 
які складалися, зокрема, всі держави-члени Європейського співтовариства. Криза в 
єврозоні мала негативний вплив на економіку решти країн-членів ЄС. 
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Вавринюк А. А. Проблемы внутренней политики стран еврозоны и их влияние 

на экономическое развитие остальных стран Европейского Союза. Финансовый 
кризис, начавшийся в 2007 г., принес странам-членам еврозоны большие финансовые 
затраты, и, таким образом, огромный долг по отношению к валовому внутреннему продукту. 
Попытки спасения их экономики включали одолжения, предложены наиболее задолженным 
странам, на которые складывались, в частности, все государства-члены Европейского 
сообщества. Кризис в еврозоне оказал негативное влияние на экономику остальных стран-
членов ЕС. 
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Wawryniuk A. A. Internal Policies Problems of Eurozone Countries and Their Impact on 
the Economic Development of the Other European Union Countries. The financial crisis that 
origins date back to 2007 brought significant financial losses to the member countries of the euro 
area, and thus the huge debt in the relation to Gross Domestic Product. The attempts to rescue the 
countries‟ economies included the offer of loan dedicateed to the most indebted ones. Among 
others, the loan fund was collected with the help of all member states of the European Community. 
Eurozone crisis affected on the economies of other EU members in a negative manner. 

Key words: financial crisis, solidarity, European Union, eurozone. 

 
Aktualność badań. Problematyka ustalania warunków tworzenia granicy 

państwowej, jej wytyczenie w terenie jest nie tylko dla zajmujących się tym tematem 
pracowników nauki ciekawym wątkiem. Interesują się nim również inne środowiska, w 
tym czytelnicy pragnący poznać część historii własnego narodu. Z tych też powodów 
badania tego tematu nigdy nie tracą na aktualności. 

Analiza ostatnich publikacji. Brak jest opracowań zwartych na ten temat. 
Przedmiot i cel zadania naukowego. Niniejsze opracowanie ma przybliżyć 

problematykę zadłużenia wybranych państw Unii Europejskiej – członków strefy euro i 
jego wpływu na gospodarki pozostałych krajów Wspólnoty. 

Wykład tekstu. Państwa współczesnego świata zarówno pod względem 
politycznym, jak  i gospodarczym charakteryzują się dużą współzależnością. Ma to 
związek przede wszystkim z globalizacją ekonomiczo-polityczną. 

Istniejący do niedawna podział na kraje bloku socjalistycznego i państwa zachodnie 
przestał praktycznie istnieć. Zniesione zostały też blokady dotyczące wymiany 
gospodarczej, intelektualnej, obronnej itp. Mamy więc otwarty politycznie i gospodarczo 
świat działający na zasadzie naczyń połączonych. W takie sytuacji każde zachwianie 
rynku wewnętrznego jednego państwa może oddziaływać na gospodarkę innych krajów 
regionu.  

Europę i inne kontynenty co pewien czas dotyka kryzys ekonomiczny, określany też 
jako kryzys gospodarczy. Należy zauważyć, że dotychczasowe badania naukowe 
pozwalają określić, że w ciągu ostatnich 450 lat zaobserwowano na świecie 70 kryzysów 
ekonomicznych. Z tym, że pierwsze wstrząsy kryzysowe wybuchały powstawały 
najczęściej w sferze handlu i kredytu [2, s. 138].  

W latach odległych kryzysy dotyczące handlu i finansów miały charakter lokalny, a 
nieco później powstawały już jako zjawisko o szerszym zasięgu w wyniku spekulacji na 
giełdach finansowo – towarowych. 

Mirosław Bochenek, definiując znaczenie pojęcia «kryzys» podaje za Gregorym 
Mankiem i Markiem P. Taylorem, «określił kryzys jako okres, w którym drastycznie spada 
wielkość produkcji w ujęciu relatywnym i dochody ludności oraz rośnie bezrobocie. 
Synonimem kryzysu jest desperacja. Natomiast łagodny spadek realnego Produktu 
Krajowego Brutto (PKB) i nieznaczny wzrost bezrobocia nazywany jest recesją» [2, s. 153].  

Istotne uwago dotyczące kryzysu odnotowała Marzena Adamczyk, która podaje, że 
«kryzysem można nazwać nagłą zmianę, załamanie, które powstało na rynku 
finansowym, związane z brakiem płynności i niewypłacalności jednostek uczestniczących 
w tym rynku, zmuszające władze publiczne do interwencji» [1, s. 14]. 

Historycznie rzecz ujmując na przełomie XX i XXI wieku odnotowano dwa globalne 
kryzysy. W 1973 r. rozpoczął się tzw. kryzys naftowy, a w 2007 r. kryzys finansowy. Ten 
ostatni doprowadził do najgłębszej recesji w powojennej historii, a za jego praprzyczynę 
uznaje się nierównowagę na rachunkach bieżących różnych krajów świata [3, s. 25]. 
Według prognoz Komisji Europejskiej tylko w latach 2008–2010 dług publiczny krajów UE 
miał wzrosnąć z 59 % do 71 %, czyli w przybliżeniu o niemal 2 biliony euro [4, s. 47]. 

Jednocześnie Unia Europejska ogłosiła tzw. plan pobudzenia gospodarki, na 
którego cel przeznaczono 200 miliardów euro, w tym prawie 170 mld euro z budżetu 
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państw członków UE, a pozostałe 30 mld miało pochodzić z Unii Europejskiej i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego [6]. 

Do 2014 r. państwami członkami strefy euro były: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Malta, 
Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.  

Do państw członków Unii Europejskiej, pozostających poza strefą euro należały: 
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Litwa, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry i 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Komisja Europejska opublikowała zadłużenie całkowite państw UE, obliczone jako 
procent Produktu Krajowego Brutto. Od początku wystąpienia kryzysu finansowego 
największe zadłużenie miała Grecja  w 2009 r. – 115,1 % PKB; w 2010 r. – 140,2 % PKB; 
a w 2011 r. – aż 150,2 % PKB. Na drugim miejscu z największym zadłużeniem znalazły 
się Włochy w 2009 r. – 115,8 % PKB; w  2010 r. – 118,9 % PKB, w 2011 r. – 120,2 % 
PKB. Ponad 100 % PKB zadłużenia w 2011 r. odnotowały: Irlandia (107 %) i  Belgia 
(100,5 %). W tym samym roku wysoki stopień zadłużenia miała też Portugalia (88,8 %), 
Francja (86,8 %) a także Niemcy (75,9 %). Na tym tle Polska wypada bardzo korzystne. 
W poszczególnych latach zadłużenie jako procent PKB wynosiło: 2009 r. – 51,0 %;    
2010 r. – 53,5 % oraz 2011 r. 57,2 %[5, 142]. 

Niepokój Unii Europejskiej budziły budżety przede wszystkim Grecji Irlandii, 
Hiszpanii i Portugalii. Państwa te, jako członkowie strefy euro mogły liczyć na konkretne 
Sparcie, w ramach solidarności. Przykładowo w początkowej fazie kryzysu Grecja 
otrzymała pożyczkę w wysokości 110 mld euro, na którą złożyły się państwa 
członkowskie UE, w tym również Polska (ok. 6 mld euro). Ponadto uruchomiony został 
fundusz pomocowy dla pozostałych państw będących w głębokim kryzysie w wysokości 
około 750 mld euro, z czego aż 500 mld euro to wpłaty dokonywane z budżetów państw 
– członków Wspólnoty Europejskiej, a pozostała kwota została zaoferowana przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy [5, s. 142]. 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że składki na poprawę 
kondycji finansowych będących w kryzysie państw członków strefy euro wpłacają również 
kraje, które jeszcze do niedawna pozostawały poza UE, a których gospodarski są w 
znacznie gorszej sytuacji niż członkowie tzw. «starej unii». 

Odnośnie Polski doskonałe podsumowanie istniejącej sytuacji wyraził Przemysław 
Pacuła pisząc: «Kryzys gospodarczy Europy ma oczywiste negatywne konsekwencje dla 
Polski. Przykładowo, może on ujemnie zaważyć na kształcie funduszy strukturalnych w 
perspektywie finansowej 2014‒1020. W przypadku pogłębiania się problemów 
gospodarczych państw UE, mogą pojawić się także próby ograniczania przepływu siły 
roboczej, towarów i usług» [5, s. 149]. 

Wnioski i perspektywy następnych badań. Trudno dziś wyrokować jaka będzie 
przyszłość Unii Europejskiej. Dla Polski istotne jest to, że jej głos coraz bardziej staje się 
słyszalny, wzrasta jej autorytet i udział w podziale środków Wspólnoty. Nie bez znaczenia 
jest również i to, że na prezydenta Zjednoczonej Europy prezydenci i premierzy państw – 
członków UE wybrali Polaka Donalda Tuska. 

Mając na uwadze powyższe wydaje się celowym, by w sposób naukowy dokonywać 
następujące zmiany, przede wszystkim dotyczące najsłabszych gospodarek państw, w 
tym Polski a także perspektyw w różnej formie współpracy z Ukrainą, nie wykluczając jej 
pełnego członkowstwa  we Wspólnocie Europejskiej. 
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Розглянуто громадянську позицію спортсменів України щодо подій на Донбасі та в 
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Актуальність дослідження. Анексія Російською Федерацією Автономної 
Республіки Крим, подальше військово-політичне протистояння у Донецькій та 
Луганській областях між Україною та РФ не залишили байдужими громадян обох 
держав. Спортсмени України відгукнулися на ці події, як військовослужбовці і 
добровольці вони брали участь у воєнних діях, матеріально й морально активно 
допомагали Збройним силам і добровольчим батальйонам, підтримували 
мешканців цих регіонів.  

Мета дослідження – дослідити участь, допомогу спортсменів України у 
проведенні АТО, завдання – з'ясувати громадянську позицію вітчизняних 
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спортсменів щодо подій у АРК, Донецькій та Луганській областях, проаналізувати 
безпосередню участь спортсменів у бойових діях на боці воюючих сторін, виявити 
факти використання імен відомих спортсменів у інформаційних війнах.  

Свою громадянську позицію щодо подій на Донбасі і в Криму чітко заявили 
відомі спортсмени України. Знаковими були висловлювання гравців футбольного 
клубу «Шахтар» (Донецьк), спортсменів-уродженців південного сходу України:           
О. Усика, олімпійського чемпіона з боксу (Сімферополь), С. Реброва, тренера ФК 
«Динамо» Київ (Горлівка), Д. Беринчика, боксера команди «Українські отамани» 
(Краснодон). Навіть португальський півзахисник «Дніпра» Бруну Гама підтримав 
Україну.  

Зрозумілою була громадянська позиція спортсменів, які внаслідок російської 
агресії залишили Грузію й прийняли українське громадянство. Так, Г. Зантарая, 
уродженець Абхазії, екс-чемпіон світу й Європи з дзюдо, провів паралелі подій у 
Криму з подіями у Грузії у 2008 р., а футболіст луцької «Волині» Т. Парцванія виклав 
у соціальній мережі фото, на якому він одягнений у футболку з принтом тексту 
відомої української пісні про президента РФ В. Путіна.  

Спортсмени неодноразово висловлювали готовність піти служити до лав 
Збройних сил України: рядовий О. Шовковський, воротар «Динамо»; екс-тренер      
Й. Сабо; прапорщик Р. Пономарьов, екс-чемпіон світу з шахів; І. Галюза, екс-капітан 
луганської «Зор». Добровільно пішов до лав Національної гвардії А. Усик, бронзовий 
призер чемпіонату України з боксу (2013 р.). Він запам‟ятався тим, що під час 
мінометного обстрілу виніс із лінії вогню двох товаришів по службі. Воювати з 
терористами разом з Артемом відправився син його особистого тренера та віце-
президента Київської федерації боксу О. Кулініченко. Також у бойових діях проти 
терористів брали участь українські боксери: В. Деркач (1991 р. н.), третє місце 
чемпіонату України серед юніорів; І. Юрка (1990 р. н.), А. Гельман (1985 р. н.), 
чемпіон України серед молоді, Р. Павлик (1991 р. н.), друге місце чемпіонату 
України (до 22 років). Службу в зоні АТО несли тренери, авторитетні представники 
спорту, вихованці спортивних клубів, шкіл різних регіонів країни. Спортсмени й 
тренери були залучені до розробки спеціальних програм пришвидшеної фізичної й 
тактико-спеціальної підготовки солдат, які вирушають у зону АТО.  

Відомі спортсмени України без їх згоди були втягнені до інформаційних воєн 
Російської Федерації проти України. Так, на початку червня російська пропаганда у 
пресі, особливо у соціальних мережах, поширила інформацію, що олімпійська 
чемпіонка з біатлону й заступник міністра молоді та спорту України О. Підгрушна «у 
складі каральних українських сил працює у Слов‟янську снайпером і вбиває мирних 
громадян», «відстрілює ополченців». Приводом для цього була фраза, вирвана з 
контексту в одному з інтерв‟ю О. Підгрушної: «Кращі снайпери ‒ це біатлоністи, тому 
нас можуть викликати в будь-який момент» [5], а також той факт, що вона – дружина 
народного депутата від ВГО «Свобода» О. Кайди. Федерація й сама спортсменка 
були змушені спростовувати цю інформацію. Не дивно, що ще в лютому 2013 р. 
тенісист С. Стаховський, друга ракетка України, оголосив свою офіційну позицію – 
не давати інтерв'ю «брехливим» російським засобам масової інформації.  

Чимало українських спортсменів загинули у зоні АТО. Серед них 
військовослужбовці: прикордонник І. Присяжнюк, гребля на каное, чемпіон України; 
Р. Ілляшенко, володар Кубка України з фрі-файту; В. Ставський, чемпіон України 
(2007) із греко-римської боротьби; спецназівець М. Бендеров, панкратіон, чемпіон 
України, тренер; С. Давиденко, тренер, п‟ятиборство, Ю. Кокошкіна, тренер, кінний 
спорт, десантник І. Борис; І. Крисоватий, В. Піцул, пауерліфтинг, – трагічно загинули 
під час артилерійського обстрілу у Луганській області. Військові дії позначились і на 
долях молодих спортсменів: сімнадцятирічний С. Чубенко, воротар молодіжної 
команди ФК «Авангард» (Краматорськ), зник 23 липня на Донецькому залізничному 
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вокзалі, а через дві доби був убитий прихильниками ДНР у передмісті Донецька [1]. 
Наголосимо, що у зоні проведення АТО загинули два студенти першого курсу 
Інституту фізичної культури та здоров‟я Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки – А. Снітко і А. Карабан.  

Багато спортсменів-учасників АТО отримали поранення: спецназівець                      
А. Резнік, панкратіон, чемпіон України, Європи, світу, Є. Трофимов, тайський бокс 
Муэй Тай, А. Волгін, майстер спорту з боксу, доброволець Д. Сидорук, майстер 
спорту зі стрільби з лука. Спорт як невід'ємну частину свого життя сприймає                  
24-річний харків'янин О. Березовський, командир екіпажу БТР, який потрапив під 
гранатометний обстріл і втратив кисті обох рук. Він планує надалі займатися 
«тхеквондо – там же тільки ногами бити треба, а не руками».  

Серед прихильників самопроголошеної Донецької народної республіки також 
були відомі спортсмени. Гравець жіночої збірної України з футболу В. Альошичева у 
своїй сторінці «Вконтакте», підписана на групу «АнтиМайдан», закреслила 
український прапор і написала: «Я з Донбасу! Я не хочу жити у країні, уряд якої 
називає свій народ бандитами та направляє на розправу з ним озброєні війська й 
танки!» [3]. Не можемо однозначно стверджувати, що саме після цього головний 
тренер збірної А. Куцев із причин ротації складу команди вирішив не залучати 
гравця, яка виступає за «Рязань ВДВ», до матчів відбіркового турніру ЧС-2015 проти 
збірних Англії та Чорногорії. Однак, таке рішення викликало в Росії хвилю обурення, 
а російські засоби масової інформації звинуватили тренера, що він виключив                
В. Альошичеву за... «сепаратизм». 26 травня у бою за аеропорт Донецька загинув 
майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, володар Кубка світу з 
повноконтактного карате (2005 р.), чемпіон світу з кікбоксингу (2007 р.) М. Леонов 
[4]. Він працював тренером, належав до російського козацтва. Також за підозрою у 
причетності до терористичних акцій у м. Бердянськ Запорізької області силами 
батальйону «Азов» був затриманий колишній воротар луганської «Зорі»                         
Ш. Ваммаєв, дагестанець за національністю.  

Російська Федерація використовувала спортсменів-аматорів як добровольців 
для відрядження у Крим з метою допомогти «нашим російським братам» [2]. 
Завданням одного з таких загонів, до яких входили спортсмени з Подольська та 
Ногінська, було захоплення й блокування приміщень у Сімферополі, підтримка 
військових, «втихомирення» незадоволених. За кримську кампанію вони отримали 
медаль та «листи подяки» від президента РФ В. Путіна. Пізніше дехто з них 
добровольцями поїхали у Донецьк.  

Висновки. Заяви, висловлювання, коментування українських спортсменів, 
тренерів щодо суспільно-політичної ситуації в Україні звернули увагу багатьох 
шанувальників спорту, вболівальників, прискорили розвиток фан-руху в нашій 
державі. Спортсмени привернули увагу суспільства до відповідальності 
представників медіа щодо подачі й, особливо, інтерпретації інформації (у випадку з 
О. Підгрушною, С. Стаховським). Свою громадянську позицію спортсмени 
засвідчили участю у бойових діях у статусі військовослужбовців і добровольців у 
зоні проведення Антитерористичної операції на сході України. Багато з них виявили 
героїзм, були поранені, загинули. Церемонії прощання з бійцями-спортсменами, їх 
поховання переросли у велелюдні зібрання, адже багато хто з них були учасниками 
команд, чинними переможцями різних спортивних змагань, працювали тренерами 
ДЮСШ.  
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Розглянуто суть поняття «партія влади». Проаналізовано витоки та сучасні 

особливості «партії влади» як явища, притаманного несконослідованим демократіям. 
Досліджено феномен «партії влади» в політичному розвитку пострадянських країн.  
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Myshlyayev T. Yu. Party of Power: the Phenomenon of Non-consolidated 

Democracies. The essence of the concept of «party of power» is explored. The origins and 
modern features of «party of power» as a phenomenon inherent to the non-consolidated 
democracies are analysed. The phenomenon of the «party of power» in the political development 
of post-Soviet countries is investigated.  
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Пострадянська політична арена, як відомо, була сформована на основі 

політичних сил, що утворилися після розпаду Радянського Союзу. Усі перетворення 
політичної системи, у тому числі партійної системи, відбулися в рамках складного 
процесу переходу до демократії, побудови громадянського суспільства, 
перетворення старої номенклатури в нову еліту. 

Тим не менш, досвід посткомуністичної трансформації демонструє зовсім інше: 
у посткомуністичних країнах (принаймні – у більшості з них) не вдалося повністю 
усунути від влади стару партійну номенклатуру, вона сама не віддала свою владу 
нікому добровільно і, навіть більше, номенклатура комуністичної системи нікуди 
повністю не зникала. 

Пострадянська номенклатура, яка після здобуття незалежності швидко 
набирала у свої ряди молоді «кадри», сформувала нове політичне явище – партію 
влади – відмінну від номенклатури інших посткомуністичних держав. Ми не можемо 
включити її, наприклад, до раціоналістичної номенклатури, яка майже свідомо 
поступилася своєю політичною владою й провела поступальні зміни в економіці, що 
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було характерно для Польщі чи Угорщини, де вже давно існував приватний сектор і 
традиції орієнтації на західні цінності. Вона не має рис реакційної номенклатури, для 
якої падіння режиму стала повною несподіванкою й яка виглядала політично та 
економічно безпорадною, що спостерігалось у Чеській Республіці та Словаччині. 

Сучасна пострадянська номенклатура, як вже було зазначено, отримала назву 
– «партія влади». Проте, деякі аналітики називають її більш м‟яко – політична еліта, 
й включають у неї всіх високопоставлених чиновників, депутатів парламенту, лідерів 
політичних партій, організацій тощо [4, с. 18]. 

Класичним визначенням «партії влади» вважається визначення, 
запропоноване Е. Вілсоном та В. Якушиним. Згідно їх дефініції «партія влади» – це 
політична одиниця, що складається з прагматично орієнтованих і деідеологізованих 
вищих кіл старої номенклатури, представників державних органів влади, засобів 
масової інформації, керівників із традиційних секторів економіки й сільського 
господарства, які усвідомлюють свої економічні та політичні інтереси [3, с. 164]. 

«Партія влади» формується, зазвичай, із правлячої еліти, котра в умовах 
неконсолідованих демократій чи обмеженого плюралізму з метою збереження 
контролю влади використовує засоби політичної боротьби, відмінні від програмної 
конкуренції. Створені згори, ці партії не покликані стати автономними політичними 
силами, натомість використовуються правлячими елітами в ролі інструментів 
різного роду політичних махінацій із метою збереження політичної гегемонії. 
Почнемо з того, що вони просто служать режиму для підтримки мережі патрон-
клієнтальних відносин з основними соціально-політичними, економічними й 
адміністративними суб‟єктами країни. За допомогою патрон-клієнтальних зв‟язків 
режим прагне забезпечити своє існування шляхом надання цим суб‟єктам доступу 
до системи влади в обмін на їх лояльність до існуючого режиму. Оскільки ми маємо 
справу з перехідними режимами, не завжди гарантованим є проведення чесних 
багатопартійних виборів, а також контроль правлячої еліти в парламенті. Сприяючи 
формуванню роздробленої більшості в парламенті, правлячі партії, отже, служать 
для підтримки політичної гегемонії правлячої еліти в парламенті й уряді [2]. 

Демократія вимагає формування партійної системи, в якій партії, які 
представляють конкретні соціальні групи, ведуть боротьбу за владу, створюючи й 
реалізуючи чіткі правила цієї боротьби. Варто погодитись у цьому відношенні з тезою 
Анджея Антошевського, який відзначає, що, оскільки процес демократизації 
політичного життя означає спонтанне виникнення, розвиток і занепад політичних 
партій, формування та кристалізацію партійної системи включає в цей процес також 
елементи стабільності та повторюваності, які лежать в основі інституціоналізації 
партійної системи й є необхідною умовою для консолідації нових демократій [1, с. 252]. 

«Партія влади», як і будь-яка інша, існує в партійній системі країни. Партійна 
система є, з одного боку, «статичною» конфігурацією національних політичних 
партій, існуючих на виборчому чи парламентському рівні, а, з іншого боку – 
«динамічною» системою взаємин між партіями, зумовленою переважно змаганням 
за голоси виборців і громадську позицію в контексті можливостей, із метою 
отримання впливу на державну політику. 

У цьому й полягає весь парадокс. По-справжньому конкурентно-спроможна 
багатопартійна система не може виникнути в умовах існування «партії влади», яка 
створює дисбаланс в електоральному процесі на користь однієї партії або 
сукупності політичних партій. Натомість, для того, щоб демократія відбулася, партії 
повинні бути відділені від державних органів і мати ті ж самі умови, що й інші 
політичні сили в країні. Це означає, що політичні лідери повинні поступитися на 
користь іншої логіки партійного будівництва, яка передбачає незалежність від 
держави й створює зв‟язки з громадянським суспільством через реалізацію 
ефективних політичних програм. Водночас вони мають сприяти розвитку партії, 
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заснованих на різних ідеологічних профілях, щоб підірвати існуючі моделі 
заступництва й сприяння виборчій конкуренції навколо чіткої програмної 
альтернативи. Тільки у випадку поєднання всіх цих умов партіям вдасться зробити 
перехід до іншої моделі й сприяти подальшій демократизації політичної системи [2].  

На основі існуючих інтерпретацій, можна визначити основні характеристики 
«партії влади». Зокрема, це: 

 деідеологізований характер; 

 підтримка правлячої політичної еліти ; 

 залежність від «адміністративного ресурсу»; 

 виборча діяльності, базована на харизматичних особистостей. 
Варто також відзначити, що «партія влади» може бути як спонтанним 

утворенням (формується на основі з представників лояльних до влади регіональних 
еліт), так і бути структурно оформленою (блок партій або окремі партії). Власне, 
сучасна «партія влади», у тому числі й український її варіант, характеризуються як 
структурно сформована. 

Перша особливість «партії влади» полягає на її деідеологізованому характері. 
Вона гнучко адаптована до умов політичного середовища. Ідеологія для таких 
партій відступає на другий план. Ключовим у цьому випадку є забезпечення своїх 
політичних й економічних інтересів і прагматичний спосіб діяльності. Найкращою 
для досягнення цих цілей є центристська позиції в політичному спектрі. «Партія 
влади» не має офіційного публічного керуючого та координуючого органу. Проте 
варто визнати сумнівність відсутності координації політичної діяльності. Про факт 
наявності такої координації свідчить необхідність реалізації спільних інтересів, а 
саме збереження влади й накопичення власності. Для цього така політична сила 
готова на все, діючи на підставі будь-яких політичних гасел і символів. 

Другий аспект полягає в тому, що «партія влади» створюється правлячими 
елітами й для них. Створені на цій основі партії використовують для підтримки 
уряду та президента, а також для реалізації інтересів еліт через функціонування 
парламенту. 

Ще однією характерною рисою «партії влади» є використання різноманітних 
ресурсів, насамперед, ресурсу адміністративного. Найбільшим адміністративним 
ресурсом, яким володіє «партія влади», на думку дослідників, є сама влада. З її 
допомогою здійснюються зміни у вищих ешелонах влади, люди, близькі до «нової 
влади», зміщуються або призначаються. «Партія влади» уособлює інтереси 
«верхівки» еліти й формуються нею. Структура «партії влади» доповнюється бізнес- 
та медіаструктурами – структурами, які несуть основну фінансову та інформаційну 
підтримку для партії.  

«Партії влади» під час виборчих кампаній великою мірою робить ставку на 
особистості. Це можуть бути партійні лідери (у разі, коли партія стає формальної 
політичної організацією), або харизматичні особистості з регіонів, які не мають 
партійної приналежності, але неофіційно підтримують владу (неформальний 
характер «партії влади»). Основним бінарним зв‟язком таким чином є зв‟язок «лідер 
– партія». Партія працює на її лідера, імплементує свою політику в парламенті та 
забезпечує розширення влади. Лідер, у свою чергу, працює на партію, надаючи їй 
«частину» свого рейтингу через публічні виступи під час партійних зборів, 
ідентифікуючи свій політичний курс із курсом партії, надаючи можливість 
використовувати «адміністративний ресурс». 

Таким чином, можна сказати, що «партія влади» є асоціацією партійного типу, 
створеною консолідованою політичною елітою для збереження й відтворення влади 
шляхом участі у виборах із метою здійснення контролю над правовою системою 
держави. Її основна відмінність від правлячої партії полягає в тому, що формування 
стратегії відбувається поза інституціональною структурою партії. 
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«Партії влади» є одним із невід‟ємних атрибутів політичного порядку в 
пострадянських країнах. Як вже йшлося вище, вони функціонують як інструменти 
кооптації та політичної гегемонії, які сприяють правлячим елітам підтримувати свій 
режим без серйозних внутрішніх перешкод. При цьому партії влади дискредитують 
поняття «політична партія» та його традиційне значення в західних демократіях. 
Такого типу партії являють собою серйозну перешкоду для розвитку багатопартійної 
системи, заснованої на конкуруренції ідеологічних течій. Для того, щоб демократія 
утвердилася в східних і південних країнах-сусідах ЄС, дуже важливо, щоб логіка 
партій влади була замінена на структуровану навколо автономних й ідеологічно 
згуртованих партій. Одночасно, партіям слід заохочувати перенесення ідеологічних 
установок на узгоджені політичні позиції таким чином, щоб у кінцевому результаті 
відійти від практик клієнтизму до втілення принципів, спрямованих на реалізацію 
інтересів громадян. Такі зміни дадуть змогу підвищити характер багатопартійної 
конкуренції, а з ним – якісні характеристики процесуальної демократії в регіоні. 
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Політичні процеси в Молдові як чинник її відносин з Україною 
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Проаналізовано основні тенденції політичного розвитку Молдови упродовж                    
1990–2000-х рр. Зазначено спільні риси в розвитку політичних систем України й Молдови. 
Виявлено вплив сучасних політичних процесів у Молдові на зовнішньоторговельне й 
транскордонне співробітництво, інвестиційну співпрацю з Україною, а також на відносини в 
етнополітичній сфері.  

Ключові слова: політична система, міждержавні відносини, транскордонне 
співробітництво. 

 
Sklyarska O. I. Political Processes in Moldova as  Factor  its Relations with Ukraine. 

The main trend of political development Moldova during 1990–2000's was analyzed. In article is 
indicated  the common features in the development policy of Ukraine and Moldova. Detected the 
influence of contemporary political processes in Moldova on foreign trade and cross-border 
cooperation, investment cooperation with Ukraine, as well as ethno-political relations. 

Key words: political system, international relations, cross-border cooperation. 

 
Особливе місце у зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних орієнтаціях 

України з-поміж держав-сусідів займає Молдова. Це зумовлено історичними 
взаємовідносинами двох країн, спільним зовнішньополітичним курсом на 
євроінтеграцію, наявністю українських етнічних земель та автохтонного українського 
населення у прикордонній смузі Молдови та етнічно молдовських поселень в 
Україні. Крім цього, Молдова є залежною від імпорту багатьох видів українських 
товарів та послуг і займає друге місце серед держав світу за обсягами споживання 
української продукції. Досі не вирішеною залишається проблема статусу 
Придністров‟я, що ускладнює політичну співпрацю обох держав, а після інтервенції 
російських військ в український Крим і Донбас конфлікт може набути нового 
розмаху, адже першочергово ініціатором проголошення окремої республіки в межах 
Молдови була саме Росія. Тому в сучасних умовах загострення політичних й 
економічних суперечностей на пострадянському просторі є актуальним вивчення 
міждержавної співпраці України та Молдови – двох держав-сусідів, які намагаються 
вийти з поля політичного та економічного впливу Росії та взаємопов‟язані 
торговельними  потоками.    

Питання українсько-молдовських відносин розкривають праці В. Кулика,                 
О. Нантоя, Г. Перепелиці, С. Пирожкова, В. Твердохліба, однак нашою метою є 
вивчення впливу  внутрішньополітичних процесів у Молдові на міждержавні 
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відносини, адже політична система країни значно трансформувалась упродовж 
останніх 20-ти років, що помітно змінило й зовнішньополітичні орієнтації, й напрямки 
торговельних  потоків Молдови.  

Розвиток політичної системи Молдови упродовж 1990 – першої половини   
2000-х рр. відбувався при збереженні колишньої компартійної вертикалі влади. 
Тривалий час влада в країні уособлювалась із Комуністичною партією Молдови, яка 
намагалася протистояти тиску Румунії та орієнтувалася на підтримку Росії. Разом із 
тим, Молдова оминала політичні й економічні союзи, ініційовані російською 
стороною, і навіть стала співзасновницею організації ГУАМ, утвореної для 
протистояння надмірному впливу Росії в рамках СНД.  

Упродовж цього тривалого періоду у двосторонніх українсько-молдовських 
відносинах накопичилося дуже багато спірних питань політичного й економічного 
характеру. Передусім, це питання статусу Придністров‟я, а також демаркації 
кордону в районі Новодністровської ГЕС та околицях села Паланка. Остання 
ділянка надавалась Україні згідно умов Договору про державний кордон, в обмін на 
ділянку у районі села Джурджулешти [2], однак суперечності щодо її остаточної 
передачі українській стороні існують й досі. Щодо врегулювання придністровського 
конфлікту, то Президент Молдови В. Воронін (2001–2009 рр.) нехтував позицією 
України, орієнтуючись виключно на Росію [3]. 

Водночас попри неузгоджені політичні й територіальні питання, зовнішня 
торгівля упродовж кінця 1990-х – 2000-х рр. активно розвивалась. Так, у 2002 р. 
експорт товарів до Молдови становив 302 млн дол., імпорт – 56,3 млн дол., а 
позитивне сальдо торгівлі з Молдовою було найбільшим серед держав СНД                 
(245,8 млн дол.). Вже у 2010 р. сальдо також було найбільше з-поміж держав СНД 
(639 млн дол.), і за зовнішньоторговельним балансом з Україною Молдова займала 
друге місце в Європі після Італії. Значно менші обсяги міждержавної торгівлі 
послугами. Так, у 2002 р. додатнє сальдо торговельних операцій послугами між 
Україною та Молдовою становило 19 млн дол., у 2010 р. – 37,9 млн дол. [1]. 

Упродовж 1990-х рр. також було закладено основи транскордонної співпраці 
країн. Так, у 1997 р. підписана угода про співробітництво прикордонних областей 
України й адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова. Вже у  
1998 р. утворено перший єврорегіон з участю українських, румунських та 
молдовських адміністративно-територіальних одиниць – «Нижній Дунай», а через 
два роки Чернівецька область України разом із сусідніми повітами Молдови й 
Румунії стала членом єврорегіону «Верхній Прут». 

Зі зміною державної влади у 2009–2010 рр. змінилися зовнішньополітичні 
орієнтації та внутрішньополітичний курс Молдови. Нове керівництво держави 
вважають прорумунським, адже воно орієнтується на підтримку Румунії на шляху до 
європейського співтовариства, а також відверто заявляє про спорідненість 
румунської та молдовської ідентичностей, заперечує існування молдовської мови     
тощо. Для України ці процеси у Молдові мають значний резонанс, адже, по-перше, в 
Україні проживає понад 250 тис. молдован, які також зазнають впливу румунізації, 
по-друге, ареал проживання гагаузів, які у Молдові мають адміністративно-
територіальну автономію, простягається на територію Одеської області й цей 
корінний народ у Молдові всіляко ухиляється від євроінтеграційних прагнень 
сучасної влади, і, по-третє, Румунія ще донедавна висловлювала територіальні 
претензії до України, а відтак її політичне зближення з Молдовою може бути 
хорошим плацдармом для нових зазіхань на Північну Буковину й  Бессарабію. 

На сучасному етапі Молдова залишається парламентською унітарною 
республікою, в адміністративно-територіальному відношенні поділяється на                    
39 адміністративних одиниць першого рівня: 32 райони, 5 муніципіїв та 2 автономії – 
Гагаузію й Автономне утворення з особливим правовим статусом  Придністров‟я.  
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Загалом у сучасній внутрішньо- та зовнішньополітичній ситуації обох держав є 
спільні  особливості, які й надалі визначатимуть їхню інтенсивну співпрацю не тільки 
в економічній, а й у політичній сфері: 

1) відносно молоді демократичні інститути, які ще не сформували достатньої 
бази для повної нейтралізації пострадянських режимів та їх атрибутів; 

2) присутність у складі обох держав регіонів зі складною політичною 
обстановкою та невизначеним статусом (Придністров‟я в Молдові й Крим в Україні); 

3) політичний тиск Росії, що проявляється зокрема в контролі невизнаних 
територій російськими військами; 

4) вплив імперської політики Румунії, якого зазнали обидві держави в середині 
2000-х рр.; 

5) реалізація євроінтеграційного курсу обома державами протягом                         
2013–2014 рр. 

Зміна влади, її ідеологічного спрямування та зовнішньополітичних орієнтацій у 
Молдові протягом останніх п‟яти років позитивно вплинули на політичні відносини з 
Україною. Зрештою, процес переговорів із метою врегулювання спірних питань у 
міждержавних відносинах підтримується Європейським Союзом. Спільна комісія з 
демаркації міждержавного кордону нещодавно поновила роботу щодо кількох 
неузгоджених ділянок. 

Інтенсивними залишаються й міждержавні економічні зв‟язки. Серед основних 
торговельних партнерів Молдови Україна посідає третє місце за показниками 
експорту й друге місце за імпортними показниками. У 2013 р. позитивне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами між обома державами становило 800 млн дол., а 
відтак Молдова перебувала за цим показником на другому місці серед держав СНД 
після Казахстану. Основні статті українського експорту до Молдови: нафтопродукти, 
продукти харчування (у   т. ч. борошно, шоколад і хлібобулочні вироби), цигарки, 
вугілля, металопродукція, електрообладнання, труби, електроенергія, 
лісоматеріали. Молдова традиційно постачає на український ринок виноградне 
вино, спирт, тютюн, соняшникове насіння тощо [4]. Розвивається надалі й 
транскордонне співробітництво:  у 2013 р. утворено єврорегіон «Дністер». 

Таким чином,  у 1990-х – на початку 2000-х рр., розвиваючись в умовах 
інерційного впливу пострадянського минулого, з правлячими політичними силами, 
які всіляко гальмували європейський вектор розвитку Молдови, держава 
орієнтувалася на економічну співпрацю з пострадянськими державами, з якими 
була пов‟язана виробничими, торговельними потоками. Ключову роль у 
зовнішньоекономічних відносинах Молдови традиційно відігравала Україна. Попри 
це, саме на цьому тривалому етапі, зокрема й через проросійські орієнтації 
державного керівництва Молдови,  виникали проблеми політичного співробітництва, 
передусім пов‟язані з наявністю гарячої точки – Придністров‟я, а  також щодо обміну 
прикордонними ділянками для вирішення майнових та комунікаційних  питань.  

Поліпшення відносин з Україною є складовою частиною зовнішньополітичної 
концепції теперішнього керівництва Молдови, що передбачає нормалізацію 
відносин із сусідами та курс на європейську інтеграцію. Разом із тим, вирішення 
спірних питань відбувається досить повільно як через тиск Румунії, так і внаслідок 
політичних проблем у самій Україні. Так, процес демаркації кордону на 
придністровській ділянці й далі гальмується, невирішеними є питання нелегальних 
потоків товарів, робочої сили через кордон, а також масового набуття молдованами 
в Україні подвійного громадянства й їхньої румунізації. 
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В умовах глобалізації та регіональної економічної інтеграції взаємодія національних 

банківських систем є об‟єктивною закономірністю, що потребує реалізації шляхом 
приведення національного законодавства та практики банківської діяльності у відповідність 
європейським та світовим нормам. Країнознавчий аналіз банківництва є важливою умовою 
розробки стратегії розвитку банківського бізнесу й забезпечує комплекс необхідних умов 
для його функціонування. Якість країнознавчих досліджень впливає на ефективність 
зовнішньоекономічних операцій і перспективи реалізації сучасної євроінтеграційної політики 
України на основі нових стандартів економічних та політичних відносин.  
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Syshchuk A. А., Kostiouk O. L. The Perspectives of the Development of the Relations 

Between Banking Systems of Ukraine and EU. The cooperation between banking systems of 
Ukraine and EU in the context of globalization is the objective law. It requires the adaptation of 
the national legislation to European and international norms. Cross-cultural analysis of banking is 
the prerequisite for strategy generation of the banking business and provides the complex of 
requisite conditions for its functioning. The quality of the cross-cultural researches affects on the 
effectiveness of international economic operations and of the perspectives of realization of the 
modern European integration policy of Ukraine on the base of new standards of the economic 
and political relations.    

Key words: regional economic integration, EU, banking system, international business. 
 

1. Банківські системи є важливими складниками країнознавчого аналізу 
національних економік країн та регіональних економічних об‟єднань. Однією з 
функцій, що виконуються банківськими системами, є сприяння розвитку 
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зовнішньоекономічних зв‟язків між суб‟єктами підприємницької діяльності – 
учасниками міжнародного бізнесу [1]. Підписання та ратифікація Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом розширює можливості українських 
банків та спрямовує удосконалення нормативно-правової бази їх діяльності на 
основі імплементації у національне законодавство та практику роботи acquis ЄС. 

2. Передумовою інтеграції національних банківських систем стала 
транснаціоналізація промислового виробництва та банківської діяльності, що зумовила 
розширення спектру міжнародних банківських продуктів і послуг. Таке розширення 
зумовлене об‟єктивною необхідністю залучення бізнесом додаткових ресурсів на 
внутрішні ринки для забезпечення його стабільного розвитку й органічно поєднувалося 
з транснаціональним характером банківництва як різновидом комерційної діяльності.  

Інтернаціоналізація банківського сектора національних економік як 
закономірність й одна з форм економічної глобалізації полягає у встановленні, 
розширенні та поглибленні тісних взаємозв‟язків між банківськими системами на 
основі використання міжнародних стандартів банківництва.  

3. За відсутності автаркічних обмежень для закритих у минулому національних 
економічних систем зростає значення банківських продуктів і послуг з обслуго-
вування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Їх експортно-імпортні угоди 
обслуговуються комерційними банками, для яких умовою якісного обслуговування 
підприємств-клієнтів є встановлення кореспондентських відносин з іноземними 
банками, одержання міжнародних рейтингів й аудиторських висновків 
спеціалізованих компаній. 

4. Міжнародна банківська інтеграція супроводжується імплементацією у 
діяльність банків програм інституційного розвитку, міжнародної банківської 
стандартизації, банківської комунікації через міжнародні платіжні системи, 
реалізація яких сприяє формуванню ефективної загальнонаціональної системи 
розрахунків, діє змогу отримати доступ до світового ринку кредитних ресурсів. 
Вказані заходи знайшли відображення у ст. 1 Угоди про асоціацію України та ЄС 
(далі – Угоди), де зазначається зобов‟язання запровадити умови для завершення 
переходу України до діючої ринкової економіки шляхом поступової адаптації її 
законодавства до acquis ЄС [2]. Вони стосуватимуться удосконалення нагляду й 
контролю за діяльністю вітчизняних банків на основі створення ефективної системи 
контролю з боку національних (центральних) банків, удосконалення відповідних 
законів, інших нормативно-правових актів, їх адаптації до міжнародних стандартів 
розрахунково-платіжних операцій, бухгалтерського обліку й аудиту.  

Становлення економіки суверенної України на засадах відкритості, 
трансформаційні процеси, що особливо активно відбувалися в її банківському 
секторі на основі чинного законодавства, сприяли становленню українського ринку 
банківських продуктів та послуг, входженню до нього капіталу іноземних банків і 
фінансових компаній. Євроінтеграційні наміри нашої держави суттєво позначилися 
на тенденціях розвитку банківської системи як системоутворювальної ланки 
фінансово-кредитного ринку, стимулювали збільшення присутності іноземних 
банківських установ та впровадження європейських методів ведення бізнесу у 
вітчизняну практику.  

5. Для реалізації стратегії інтеграції у міжнародну банківську систему перед 
Національним банком України та іншими регулюючими інститутами була 
поставлена вимога сприяння процесам лібералізації руху капіталу й удосконалення 
з цією метою елементів національної регулятивної системи. Робота, проведена НБУ 
спільно з Урядом України представлена в ст. 127 Угоди про асоціацію про 
забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у 
сфері фінансових послуг («Основні принципи ефективного банківського нагляду» 
Базельського комітету, «Основні принципи страхування» Міжнародної асоціації 
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органів нагляду за страховою діяльністю, «Цілі та принципи регулювання обігу цінних 
паперів» Міжнародної організації комісій із цінних паперів, рекомендації Групи з розробки 
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та ін.) [2]. Очікується, що це 
дасть змогу уникнути розбіжностей у стратегіях розвитку міжнародних, у тому числі 
європейських банків та національної банківської системи України. 

6. Заходи НБУ в сфері банківського регулювання визначили умови та шляхи 
інтеграції у міжнародну банківську систему на рівні окремого комерційного банку, які, 
зазвичай, включають розробку стратегії виходу на ринок банківських послуг на 
основі аналізу внутрішніх потреб і можливостей банку, аналіз внутрішнього 
законодавства, що регламентує можливість включення комерційного банку у 
міжнародну банківську систему, умови відкриття філій за кордоном, дослідження 
нормативно-правової бази розвинених країн, що регламентує діяльність іноземних 
банківських установ на їх території тощо.  
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Obolonchyk A. V., Tarasiuk A. V., Koval G. I. Creation of the Free Trade Area Between 
Ukraine and the UN: Pros and Cons for National Economy. The article deals with the creation 
of a Free Trade Area Between Ukraine and the EU. We described the current trade status of 
goods and services in Ukraine and abroad. 

 Key words: Free Trade Area, import, export, trade, European Union. 

 
Актуальність. Для України створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) є важливим 

кроком до осучаснення власних торговельних відносин та розвитку економіки, адже 
європейський  ринок відкриває нам нові можливості. Крім цього ЗВТ – це проміжний 
етап до міжнародної економічної інтеграції, що є основою майбутнього української 
держави. Темі створення ЗВТ  науковці приділяють велику увагу. Серед них:            
Т. Григорець, З. Левченко, Г. І. Мостовий, І. Г. Савченко, Н. В. Осадча та ін.  

Мета дослідження – провести аналіз переваг та недоліків створення ЗВТ й 
розглянути шляхи проведення структурних реформ української економіки. 

Європейський вектор – основа зовнішньої діяльності України, а особливо в 
економічній сфері. Європейські цінності вже давно стали орієнтиром українського 
уряду та населення. Внаслідок політичної та економічної ситуації в Україні, 
посилене співробітництво з ЄС є основною метою українського уряду, адже східне 
партнерство вичерпало свої можливості, спершу різного роду торговельними 
війнами, а сьогодні й відкритою воєнною агресією.  Прагнення України вступити до 
ЄС підтверджено 27 червня 2014 р., після підписання главами держав або урядів 
Європейського Союзу та Президентом України Петром Порошенком у Брюсселі 
Угоди про асоціацію України до ЄС. Угода регламентує основні напрями 
співробітництва у зовнішній політиці, сфері безпеки, торгово-економічних питаннях, 
а також визначає базові принципи розвитку політичного діалогу й співробітництва в 
контексті асоціації [3].Саме підписання та ратифікація цієї угоди й є основною 
засадою для створення поглибленої зони вільної торгівлі України з ЄС. Створення 
зони вільної торгівлі належить до стратегічних цілей співробітництва між Україною 
та ЄС. Ще у лютому 2008 р. розпочався переговорний процес щодо створення ЗВТ. 

З отриманням незалежності Україна, як молода держава, стала налагоджувати 
економічні зв‟язки. Крім звичних партнерів пострадянського простору, стали 
відкритими ринки європейських держав. Найбільш активно співпраця з країнами 
Європи налагодилася з 2004 р. за президентства В. А. Ющенка, коли офіційно 
зовнішньоекономічна діяльність України стала проєвропейською. Однією з причин 
була політика розширення ЄС, внаслідок якої Польща, Словаччина та Угорщина 
набули членства в ЄС. Європейський Союз нині є одним з основних торговельних 
партнерів України. Його частка у загальному обсязі торгівлі товарами й послугами 
України за період 2004–2013 рр. складала від 29,8 % у 2013 р. до 34,2 % у 2006 р. 

Аналіз даних табл. 1 засвідчує значне зростання експорту та імпорту з 2004 р. 
до 2014 р. Це означає, що ринки ЄС та України стали більш доступними один для 
одного. Експорт українських товарів за період 2004–2014 рр. мав різні показники, що 
пояснюється різними причинами. У період із 2004 р. до 2005 р. експорт знизився 
внаслідок «помаранчевої» революції в Україні, а також можна відзначити, що однією 
з причин було неотримання статусу країни з ринковою економікою від Ради міністрів 
ЄС. Період 2005–2008 рр. можна охарактеризувати як період стабільного та 
нерізкого зростання експорту українських товарів на ринки ЄС. Скорочення експорту 
вдвічі в 2009 р. було спричинене світовою економічною кризою 2008 р. Стабілізація 
експортного рівня відбулася у 2009 р., а в 2011 р. експорт українських товарів зріс 
більше ніж у 10 разів, це був пік експортного рівня. У період 2012–2013 рр. показник 
експорту товарів знову зменшився (табл. 1).  

Рівень імпорту завжди перевищував рівень експорту, лише у 2004 р. сальдо 
торгівлі товарами було позитивним. Із 2005 р. до 2008 р. імпорт рівномірно зростав, 
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й у 2008 р. перевищував експорт більш як на 10 млн дол. Із 2008 р. до 2009 р. рівень 
імпорту скоротився вдвічі. Різкий стрибок спостерігається у 2011 р. та стабільно 
зростає до 2013 р.  

Таблиця 1  
Торгівля товарами між Україною та ЄС, тис. дол. США* 

 

Рік Експорт Імпорт Сальдо 
Зовнішньоторговельний 

оборот 

2004 11 009,6 9547,4 1462,2 20 557 

2005 10 233,4 12 191,9 - 1958,5 22 425,3 

2006 12 087,9 16 194,6 -4106,7 28 282,5 

2007 13 916,4 22 218,7 -8302,3 36 135,1 

2008 18 129,5 28 868,4 -10 738,9 46 997,9 

2009 9499,3 15 392,7 - 5893,4 24 892 

2010 13 051,9 19 101,2 -6049,3 32 153,1 

2011 17 969 988 25 752 870 - 7 782 881,5 43 722 858 

2012 17 081 264 26 156 390 - 9 075 125,7 43 237 654 

2013 16 758 614,8 27 046 505,3 -10 287 890,5 43 805 120 
*  Складено за: [2]. 

 
Таким чином, у торгівлі між Україною та ЄС відбулося збільшення експорту та 

зменшення питомої ваги імпорту. 
Якщо аналізувати стан двосторонньої торгівлі послугами за 2004–2013 рр., 

можна відзначити, що ринок послуг кардинально відрізняється від ринку торгівлі 
товарами за своїми обсягами та за показниками сальдо. Хоча сальдо скорочується 
з 2004 до 2014 р., але є позитивним за винятком 2009 р. (табл. 2). 

Таблиця 2 
Торгівля послугами між Україною та ЄС, млн  дол. США* 

 

Рік Експорт Імпорт Сальдо 
Зовнішньоторговельний 

оборот 

2004 1558 896,1 661,9 2454,1 

2005 1766,4 1298,6 467,8 3065 

2006 2271,8 1794,3 477,5 4066,1 

2007 2979,7 2596,5 383,2 5576,2 

2008 4066,3 3836,8 229,5 7903,1 

2009 3020,5 3042 -21,5 6062,5 

2010 3188,7 3023,5 165,2 6212,2 

2011 3609,8 3394,9 214,9 7004,7 

2012 3841,3 3698,9 142,4 7540,2 

2013 4297,1 4252,6 44,5 8549,7 
          * Складено за: [2]. 

 

Із 2004 р. до 2008 р. рівень експорту послуг на європейські ринки зростав, 
причому різкий стрибок спостерігався у 2005 р. та 2008 р. Економічна криза 
вплинула на експортний рівень, тому торгівля послугами скоротилася у 2009 р. Із 
2010 р. відбувається поступове збільшення експорту послуг.  

Рівень імпорту нижчий від рівня експорту, але порівняно з 2004 р. стан імпорту 
послуг в Україну покращується, сальдо стає дедалі меншим.  

Аналізуючи зовнішньоторговельний оборот послугами, можемо зазначити, що 
його рівень значно нижчий, як рівень зовнішньоторговельного обороту товарами. 
Найнижчий показник у 2004 р., а найвищий – у 2013 р. 

Побудова Угоди про ЗВТ базується на основних принципах СОТ. Основними 
принципами СОТ є захист національної промисловості шляхом регулювання 
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тарифів та забезпечення режиму ЄС (або істотного наближення до них); строковість 
– в угоді необхідно визначити чіткі часові рамки перехідних періодів, протягом яких 
відбудеться лібералізація торговельних відносин, а також зафіксувати конкретну 
дату скасування усіх обмежень; асиметрія, або відносна взаємність – застосування 
в угоді принципу асиметрії є необхідним для України з метою запобіганню 
негативних наслідків для лібералізації двосторонньої торгівлі; мораторій на 
введення нових обмежень. 

Відповідно до цього, митні тарифи між країнами-учасницями ліквідуються, 
проте кожна країна встановлює власні тарифи для третіх країн. Створення ЗВТ 
зафіксовано в Розділі IV Угоди про Асоціацію «Торгівля і питання, пов‟язані з 
торгівлею» та включено глави, де вказані основні умови та правила здійснення 
торговельних операцій: 

1. Національний режим та доступ товарів на ринки.  
2. Засоби захисту торгівлі.  
3. Технічні бар‟єри у торгівлі.  
4. Санітарні та фітосанітарні заходи. 
5. Митні питання та сприяння торгівлі.  
6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна 

торгівля. 
7. Поточні платежі та рух капіталу.  
8. Державні закупівлі.  
9. Інтелектуальна власність.  
10. Конкуренція.  
11. Питання, пов‟язані з торгівлею енергоносіями. 
12. Прозорість. 
13. Торгівля та сталий розвиток.  
14. Вирішення спорів 
15. Механізм посередництва. 
Згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію ЗВТ повинна бути створена протягом 

перехідного періоду, що не перевищує 10 років. 
Створення всеохоплюючої ЗВТ несе за собою перспективи та ризики для 

різних галузей економіки України, зокрема: сільського господарства, промисловості, 
енергетичного комплексу. 

Галузь, яка потребує негайної державної підтримки – сільське господарство. За 
даними Української аграрної федерації, на модернізацію цієї галузі потрібно                  
4,5 млрд грн, оскільки потрібно відповідати європейським стандартам якості та мати 
конкурентоспроможний товар. Позитивними факторами є достатня наявність часу 
для реформування та впровадження змін, стандартизація товарів, що спричинить 
збільшення конкурентоспроможності національних виробників та якості продукції. 
Негативними факторами є відсутність коштів і зростання конкуренції внаслідок 
зменшення ввізного мита.  

Аналізуючи наслідки для промисловості України, потрібно зазначити про 
скасування ввізних мит на більшість товарів, Україна знімає 82,6%, ЄС – 91,8%. 
Тобто українські товари не зазнають такої шкоди, бо відкритість ринків сприяє 
цьому. Значних втрат може зазнати машинобудівна промисловість, оскільки була 
затребувана на російському ринку, а конкурувати з європейськими товарами 
складно [4]. 

Енергетичний комплекс є важливою складовою функціонування держави, 
оскільки є гарантом енергетичної безпеки. Внаслідок створення ЗВТ енергетика 
України зазнає позитивних зрушень. Нафта й газ стануть більш доступними, тому 
що ціна буде контрольованою та стабільною. Перевагою співробітництва з ЄС в 
енергетичній сфері є досвід європейських країн та їх допомога в розвитку 
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альтернативних джерел енергії. Оскільки вугільна промисловість України є доволі 
затратною, то в результаті створення ЗВТ вона може стати неконкурентною [1]. 

Висновки. Отже, створення ЗВТ є ключовим етапом інтеграції України до ЄС, 
що дає стимул для економічного та соціального розвитку країни. Підписання та 
виконання всіх умов Угоди про асоціацію є навчанням ефективних інструментів 
економіки, великого інноваційного потенціалу, високих соціальних стандартів, 
демократії. Аналізуючи зміни, які регламентує Угода, можна стверджувати, що 
існують як позитивні, так і негативні наслідки створення ЗВТ, але з допомогою 
правильних дій українського уряду цілком реально уникнути збитків для економіки 
держави шляхом використання всіх наданих можливостей. 
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  Kondratiuk S. Y., Morenchuk A. A. Problems and Prospects of Russian-Chinese 
Economic Cooperation. The article deals with the features of current Russian-Chinese 
economic cooperation. It characterizes problematic aspects of bilateral trade and economic 
cooperation, defines perspective directions of cooperation between China and Russia in the 
economic sphere. It also gives the forecast of economic relations between two states in the 
nearest future.  

Key words: Russia, China, economic cooperation, Russian-Chinese relations, problems 
and prospects, forecast. 

 
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі спостерігається тренд 

до зближення позицій Росії з її азіатськими партнерами, обумовлений і 
економічними, і політичними причинами, найголовнішою з яких є запровадження 
санкцій із боку західних держав. У цьому контексті значно зросло значення відносин 
Москви та Пекіна, що було підтверджене підписанням ряду важливих угод між РФ та 
КНР у 2014 р. Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідністю 
визначити тенденції розвитку російсько-китайських економічних відносин, що вони 
можуть дати Росії у світовій політиці, як вони можуть вплинути на її внутрішній 
розвиток, які перепони постають на шляху цих відносин. Головне ж питання 
стосується стратегії, яку прагне обрати російське керівництво, щоб Китай на 
довгострокову перспективу залишався надійним і вигідним партнером, а не 
перетворився у ворожу силу. Це особливо актуально у зв'язку з тим, що стратегія 
відносно КНР є предметом дискусій у російському суспільстві, у тому числі в 
середовищі загальнонаціональної та регіональних еліт.  

Мета дослідження полягає в аналізі російсько-китайського економічного 
співробітництва на сучасному етапі. 

Для реалізації поставленої мети були визначені такі завдання дослідження:  
– охарактеризувати проблемні аспекти російсько-китайських торговельно-

економічних відносин на сучасному етапі; 
– розглянути реальні перешкоди на шляху економічної співпраці Китаю та Росії; 
– визначити перспективні напрями співробітництва КНР та РФ в економічній 

сфері; 
– спрогнозувати шляхи розвитку російсько-китайських економічних відносин. 
Результати дослідження. Бурхливий розвиток Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону на сучасному етапі вимагає від Росії усвідомлення своїх геополітичних 
інтересів, адже після розпаду СРСР політика Москви не знайшла у взаємодії з 
державами АТР стратегічної цілеспрямованості, тактичної чіткості та гнучкості. У 
багатополярному світі Китай стає одним із найсерйозніших центрів сили. На його 
території проживають 25 % населення земної кулі, за останні 30 років економіка 
Піднебесної зробила потужний ривок вперед і поступово Китай перетворився на 
могутню державу. 

Якщо на політичному рівні між Китаєм та Росією спостерігається зближення та 
взаєморозуміння, то в економічній сфері існує ряд розбіжностей і невирішених 
проблем [2]. 

У російсько-китайських торговельно-економічних взаєминах зберігається 
незбалансованість, Росія все більше перетворюється на сировинний придаток 
Китаю. По-перше, близько 80 % російського експорту в Китай становлять сировинні 
товари, ліс і продукція хімічної промисловості. Китай же переважно експортує 
товари з високою доданою вартістю. По-друге, Росія відчуває велику залежність від 
економіки Піднебесної, вона займає дев‟яте місце в списку десяти основних 
торговельних партнерів КНР. По-третє, зберігаються високі тарифні обмеження у 
взаємній торгівлі (дискримінаційні заходи переважно застосовує Російська 
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Федерація), хоча після вступу Росії до СОТ є всі підстави вважати, що ця проблема 
буде незабаром вирішена [3]. 

У 2013 р. обсяг російського експорту до Китаю становив 35,6 млрд дол. США, а 
китайський імпорт до Росії – 53,2 млрд доларів [1]. Значний показник від‟ємного 
торговельного сальдо свідчить про те, що Росія ще не готова виступити в ролі 
рівноправного економічно сильного партнера Китаю. Для виходу з цього становища 
російській стороні необхідно чітко визначити основні пріоритети в торговельно-
економічних і науково-технічних зв‟язках із Китаєм і зосередити зусилля та кошти на 
розвитку таких перспективних галузей, як машинобудівна, авіаційна, космічна, 
атомна промисловість, розвиток конверсійних виробництв, наукомістких галузей, що 
становлять інтерес для Китаю. Але для стартового моменту було б бажано 
отримати великі інвестиції ззовні. 

Головним підсумком візиту Володимира Путіна до Китаю у травні 2014 р. 
експерти називають підписання «газової угоди» між двома країнами. Контракт між 
«Газпромом» і китайською державною корпорацією CNPC є найбільшим у всій 
історії газової галузі Росії й розрахований на поставки природного газу з Росії до 
КНР протягом 30 років. Однак, у процесі його реалізації виникла низка проблем. 
Наприклад, розробку й транспортування газу трубопроводом «Сила Сибіру» з 
Чаяндінського родовища перенесли з 2018 на 2020 р. Загальна сума контракту 
склала 400 млрд дол. США, тобто 1 тис. кубометрів російського газу буде 
обходитися Піднебесній в середньому в 350 доларів, проте китайська сторона 
зацікавлена у диверсифікації поставок газу, тому останнім часом країна почала 
нарощувати закупівлі скрапленого природного газу з Катару [6]. Також китайські 
компанії намагаються витіснити російські на Далекому Сході при розробці нових 
родовищ, або зменшити їх частку у великих проектах. У свою чергу, це може 
вплинути не тільки на розвиток інфраструктури Західного та Східного Сибіру, а й на 
співпрацю з іншими країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону. 

Для Росії важливим у відносинах із Китаєм є не тільки нарощування торгівлі 
енергоресурсами, а й співпраця в технологічних сферах. Таким чином Росія планує 
провести модернізацію економіки. Промислова інфраструктура Китаю повинна 
забезпечити Росії великі інвестиційні потоки в реальний сектор економіки за рахунок 
припливу китайських інвесторів. Досвід управління Китаю державними 
підприємствами теж може зіграти велику роль у відносинах Москви й Пекіна, 
оскільки у державній власності РФ перебуває велика кількість компаній, що не 
мають ефективного управління та віддачі. Тому головна перспектива економічного 
співробітництва між Росією та Китаєм пов‟язана з поєднанням російських корисних 
копалин і китайських трудових ресурсів, що вже дає змогу активно розвивати 
прикордонне економічне співробітництво в китайських районах Хуньчунь і Хейхе, 
вільній економічній зоні Находка й Єврейській автономній області в Росії [4].  

Також у 2014 р. було досягнуто угоду, за якою на біржах Москви та Пекіна 
відбуватиметься торгівля юанями й рублями. Цей крок досить важливий для Москви 
у зв‟язку із введенням санкцій із боку західних держав, які обмежують доступ Росії 
до фінансових ресурсів. Китай же торгівлею рублями посилює свою національну 
валюту.  

Новітні розробки Китаю в науковій сфері, а точніше, у сфері сонячної енергії 
можуть зіграти позитивну роль у відносинах приватних компаній і корпорацій обох 
держав. Наприклад, російські фірми зацікавлені в розвитку сонячних 
електростанцій, оскільки дешева, а іноді й практично безкоштовна, електроенергія 
сприяє розвитку бізнесу. Наукові розробки можуть дати новий виток російсько-
китайським відносинам, адже китайські технології впевнено розвиваються, а темпи 
їх введення в експлуатацію зростають [5]. 
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Як і раніше, у зовнішній політиці Росії переважає орієнтація на вирішення 
актуальних проблем Азійського регіону. Хоча після візиту президента Росії у травні 
2014 р. в Китай з‟явилися зрушення, які полягають у тіснішому економічному 
співробітництві з гігантом АТР, оскільки з геополітичного, військового, економічного 
поглядів найбільш вразливою частиною РФ є кордон із Китаєм. Величезна російська 
територія – це запустіння та занедбаність гігантських регіонів Сибіру й Далекого 
Сходу, багатих практично всіма видами сировини та енергоресурсів, величезними 
масивами тайги, полів, луків і т. д. На Сибір і Далекий Схід припадає половина 
світових запасів вугілля й майже одна третина світових запасів нафти та газу. 
Очевидно, що РФ при всьому бажанні не в змозі самостійно контролювати ресурси в 
регіоні, а тому буде прагнути проводити політику пошуку балансу з ключовими 
гравцями. На нашу думку, уряд Росії у короткостроковій перспективі буде 
намагатися підготувати програму стратегічного розвитку політичних, економічних та 
культурних відносин із країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону й, насамперед, із 
Китаєм. Зовнішня політика Росії буде намагатися прогнозувати спільні дії двох 
великих держав-сусідів у створенні балансу протидії геополітичним устремлінням 
Сполучених Штатів Америки, які бажають побудувати новий світовий порядок у 
монополярному варіанті.  

Висновки. Поглиблення та розширення партнерських відносин в економічній 
сфері з Китаєм, наспмперед, необхідні Росії як євразійській державі, що перебуває 
на перетині інтересів країн Європи та Азії, й яка прагне реалізувати концепцію 
багатовекторної зовнішньої політики. Найбільш значущою сферою російсько-
китайських відносин виступає економічне співробітництво, що базується на 
потребах КНР у природних ресурсах, а Росії – у використанні ефективних моделей 
модернізації економіки, інноваційному розвитку галузей промисловості й сільського 
господарства, де Китай доводить своє лідерство. Розвиток тісної взаємодії Росії та 
Китаю в економічній сфері має низку перспективних напрямів, реалізація яких дасть 
змогу двом державам зміцнити свої позиції перед обличчям можливого тиску з боку 
західних держав. 
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Висвітлюються основні завдання країнознавства, роль цієї науки в сьогоденні. 

Особлива увага зосереджується на обговоренні питання зовнішньої політики країни та 
зовнішньоекономічних зв‟язків як компонентів країнознавчої характеристики певної країни. 
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Malchyk M. I. Foreign Policy and International Economic Relations Like Component 

of Country Characteristic. There are main tasks of country studies, the role of science in the 
present. Special attention is given to the discussion of issues of foreign policy and international 
economic relations as components of characteristics of a country. 

Key words: country studies, foreign policy, international economic relations, country.  
 

Країнознавство є наукою та навчальною дисципліною, яка комплексно вивчає 
країни й регіони світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхню природу, 
населення, внутрішні просторові відмінності. 

Варто відзначити, що на сучасному етапі країнознавчі дослідження мають 
переважно природно-історичне та соціально-економічне спрямування. Причиною 
цьому є особливості історико-географічного розвитку людства в першій половині  
XXI ст. У цих дослідженнях природу все ще розглядають як своєрідну ресурсну 
основу, середовище проживання та господарської діяльності людей, водночас все 
більше уваги приділяють вивченню екологічних проблем.  

У багатьох інформаційних публікаціях країнознавство розглядають лише як 
організаційну форму поєднання усіх найрізноманітніших знань про ту чи іншу країну 
або регіон світу.  

Останнім часом у зв'язку з диверсифікацією міжнародних відносин у галузі 
країнознавства переважають дослідження, основною темою яких є аналіз 
найважливіших проблем країни. Такі дослідження пов‟язують із встановленням 
багатосторонніх відносин між країнами світу. При цьому основним завданням 
залишається прогнозування подальшої співпраці й моделюванню можливих 
ситуацій. Країнознавство в цьоиу випадку залишається основним джерелом для 
таких досліджень, у чому й проявляється практична значущість цієї науки. Прогноз у 
країнознавстві як конкретне передбачення стану певного явища в майбутньому на 
основі спеціального наукового дослідження набуває у XXI ст. особливого значення, 
тому що конкретна цінність правильного, науково обґрунтованого передбачення у 
сфері міждержавних відносин стрімко зростає. Можливість передбачити ситуацію із 
врахуванням усезростаючої кількості різних чинників стає головних і найдорожчим 
«скарбом» аналітиків у країнознавстві.  

Країни як основні одиниці соціально-політичної організації світу й різні 
міждержавні регіональні та глобальні угруповання залишаються об‟єктом вивчення 
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країнознавства, а також їх великі частини як райони, штати, області тощо. Відомо, 
що не лише країнознавство, а й історія, географія, філософія, культурологія та інші 
науки вивчають країни та регіони світу. Кожна з цих наук вивчає лише окрему 
складову частину об‟єкта, тобто його певні особливості, явища, процеси й 
відношення. Тому та складова частка об‟єкта дослідження, на яку найбільше 
спрямована увага й вважається її предметом. 

Предметом вивчення країнознавства є особливості розвитку країн і регіонів 
світу, які складаються з різних, але взаємопов‟язаних елементів, що діють як єдине 
ціле на світовій арені.  

Тому, на відміну від інших наук і дисциплін, що цікавляться лише певними 
аспектами розвитку країни чи регіону, країнознавство поєднує в собі універсальні 
знання про країни. 

Вивчаючи країну, формують систематизовані знання щодо різних аспектів 
країни. Тобто, це є поділ інформації за географічним розташуванням країни, 
населенням, історією виникнення й розвитку, організацією господарства, 
зовнішньою політикою та зовнішньоекономічними зв‟язками країн тощо [2, с. 8].  

Одним із важливих компонентів країнознавчої характеристики є зовнішня 
політика та зовнішньоекономічні відносини, суть яких варто розкрити.  

Зовнішня політика – це частина міжнародних відносин, діяльність держави та 
інших політичних інститутів суспільства по здійсненню своїх інтересів та потреб на 
міжнародній арені. 

Зовнішня політика будь-якої держави є продовженням внутрішньої політики. 
Головна мета зовнішньої політики – забезпечення сприятливих умов для реалізації 
інтересів тієї чи іншої держави, забезпечення національної безпеки та добробуту 
народу. Зовнішня політика зв‟язана з пануючим економічним укладом, суспільним та 
державним устроєм суспільства й висловлює їх на міжнародній арені.  

Одночасно зовнішня політика держави має низку специфічних, тільки їй 
притаманних особливостей. Вона має більш широкі просторові та соціальні виміри, 
бо характеризує собою взаємодію з двома або більше країнами. Зовнішня політика 
визначається зовнішніми факторами, міжнародними обставинами, бо кожна 
держава існує не ізольовано, а у системі держав, у системі міжнародних відносин. 

У кінцевому рахунку й внутрішня, й зовнішня політика вирішують одне 
завдання – забезпечення збереження, ствердження та розвиток існуючої у певній 
державі системи суспільних відносин, проте у межах цієї принципової спільності 
кожна з двох царин політики має свою важливу специфіку. Методи вирішення 
внутрішньополітичних завдань визначаються тим, що держава володіє монополією 
на політичну владу в певному суспільстві. На міжнародній арені центру влади не 
існує, там діють суверенні держави, які у принципі рівноправні й відносини між 
котрими складаються у результаті боротьби та переговорів, різного роду згод та 
компромісів. 

Важливою складовою зовнішньої політики країни є її зовнішньоекономічні цілі, 
які реалізуються шляхом встановлення та розширення торгово-економічних, 
науково-технічних, кредитно-фінансових та культурних зв‟язків. Ці зв‟язки 
підтримуються як на офіційному рівні, так і за допомогою суспільних і приватних 
організацій та установ. Вони передбачають взаємне визнання, що особливо 
важливо при появі у світовій спільноті нової незалежної держави, на яку в разі 
визнання розповсюджується принцип суверенітету та невтручання у внутрішні 
справи. Невизнання однією державою іншої, не просто показник того, що вони з 
будь-яких приводів «не дружать», а ситуація, яка виводить їх відносини з царини 
політико-правового регулювання та рівноправного існування. У цьому сенсі 
дипломатичні відносини – це необхідний мінімум нормальних зв‟язків між            
країнами [3, с. 53]. 
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Зовнішньоекономічна діяльність – це один із найважливіших чинників розвитку 
національної економіки. Жодна країна в світі не в змозі самостійно розвивати власні 
виробничі процеси, забезпечити економічне зростання без ефективного 
використання переваг міжнародного розподілу праці та сукупного міжнародного 
науково-технічного потенціалу. Передумовами міжнародних економічних зв‟язків 
виступають: 

‒ зростання усуспільнення виробництва й розвиток комунікацій у міжнародному 
масштабі; 

‒ поглиблення міжнародного поділу праці; 
‒ інтенсивний розвиток усіх форм міжнародних економічних відносин; 
‒ інтернаціоналізація господарського життя, що виявляється в посиленні 

міжнародної інтеграції виробництва, інвестицій, ринків господарських механізмів 
різних суб‟єктів світового господарства; 

‒ посилення взаємозв‟язків та взаємозалежності національних економік 
(глобалізація); 

‒ збільшення ролі країн, що розвиваються, у світовому господарстві, об‟єктивна 
потреба підтримки їх із боку розвинутих країн; 

‒ загострення глобальних проблем сучасності [1, с. 12]. 
Варто відзначити, що компоненти країнознавчої характеристики країни є тісно 

пов‟язані між собою й є основою формування знань про ту чи іншу країну. Вони не 
можуть існувати окремо, так як створюють загальну форму характеристики країни. 
Тому важливість вивчення країн світу полягає в постійному дослідженні, 
знаходженні особливостей країн і формування об‟єктивного бачення у тих, хто 
вивчає ту чи іншу країну. Зовнішня політика та зовнішньоекономічні зв‟язки є 
основним компонентом країнознавчої характеристики, що заслуговує особливої 
уваги, адже на основі такої інформації поглиблюються знання у сфері міжнародних 
відносин, їх витоків та розвитку й відповідно подальшої співпраці.  
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Досліджено місце та важливість вантажних автомобільних перевезень в Україні. 

Описана роль картографічного забезпечення в процесі логістичного управління перевезень 
та роль його для країнознавчого дослідження регіонів. Проведений детальний аналіз 
об‟єкта картографування. Обрані та прокласифіковані найбільш інформативні й доцільні 
показники картографування. Описана методика розробки карти. Обгрунтований вибір 
способів картографічного зображення та використаних засобів зображення.  

Ключові слова: логістична карта, автомобільні шляхи України, стан автодоріг, митні 
пункти пропуску, тематичне картографування. 

 
Haman N. О. The Substantiation of Logistic Map Development for Freight Transport 

Purposes as Instrument of Geographic Research. The place and importance of road transport 
in Ukraine are explored. The role of cartographic providing of process of logistics management 
and its role for regions geographic research are described. The detailed analysis of the object 
mapping is carried out. Most informative and appropriate indicators of mapping are selected and 
classificated. The methods of map development are described. The choice of methods used and 
cartographic representation of the object are proved.  

Key words: logistic map, automobile roads of Ukraine, state of roads, customs 
checkpoints, thematic mapping. 

 
Практично будь-яке виробництво стикається з проблемами логістики. 

Вироблений товар потрібно доставити споживачу, а також для виготовлення товару 
важливо отримати вчасно всі складники. Загалом провізні спроможності 
автотранспорту й автодоріг повною мірою повинні відповідати потребам народного 
господарства й населення та сприяти розвитку економіки країни [4, c. 3]. Для 
полегшення планування перевезень доцільно використовувати тематичні карти із 
нанесеними специфічними даними для конкретних задач. Саме логістичні карти 
покликані для того, щоб відображати всі необхідні об„єкти-показники учасників 
логістичного процесу, шляхи й можливі коридори їх переміщень, всі митні пункти 
пропуску в Україні та за кордоном, також відображати характеристики умов доставки 
вантажу на шляху перевезень, а також вартісні показники діяльності інфраструктури 
на певних напрямках тощо. Окрім описаного практичного застосування логістичні 
карти можуть використовуватися для оцінки потенціалу й розвитку регіону на 
державних та міжнародних рівнях. Країнознавчі дослідження на регіональному рівні 
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включають логістичну привабливість регіону. Тому детальне й актуальне 
картографічне забезпечення цієї сфери економічної діяльності є запорукою повнішої 
оцінки стану та потенціалу розвитку регіону. 

Теоретичною розробкою концепцій та обґрунтуванням методик розробки 
логістичних карт займалась автор у попередніх статтях [3]. Карта розроблена для 
Львівської області. Для прикладу була обрана прикордонна область як одна з 
найбільш стратегічно важливих областей для міжнародних автомобільних 
перевезень. На її території розміщено кілька міжнародних пунктів пропуску, які 
підлягали картографуванню й є важливим елементом логістичної інфраструктури у 
випадку міжнародних вантажних автомобільних перевезень.  

Невипадково також був обраний саме регіональний рівень картографування, 
тобто на рівні окремої області. Адже, на думку автора, для такого дослідження – це 
оптимальний масштаб для зображення бажаних показників та характеристик із 
ціллю зберегти інформативність та читаність карти. 

Об‟єктами картографування логістичної карти є, насамперед, транспортна 
мережа України та митні пункти пропуску. Зокрема повинні бути відображеними: 

1) автомобільні шляхи: міжнародні, національні, регіональні. Мережа авто-
мобільних шляхів загального користування включає у Львівській області  8378,7 км 
доріг, із них з твердим покриттям ‒ 8198,9 км (без урахування муніципальних, 
відомчих, внутрішньогосподарських); 

2) аварійні частини доріг, ями на дорогах, зафіксовані людьми, частини доріг, 
що не відповідають вимогам європейської мережі. На початку 2014 р. в інтернеті 
з‟явилась інтерактивна карта ганьби Укравтодору [6],  де люди позначають місця з 
ямами на дорогах і незадовільним станом доріг. До позначки додається доказ у 
вигляді відеоматеріалів. За свідченнями влади, неякісні дороги руйнуються через 
перепади температур, а на створення якісного дорожнього покриття немає грошей; 

3) пункти пропуску на основні міжнародні напрямки. Для цього дослідження 
були взяті пункти, що мають значення для автомобільних вантажних перевезень. На 
території області розміщені чотири пункти пропуску, а саме Рава-Руська, Краковець, 
Шегині, Смільниця; 

4) пропускна здатність пунктів пропуску. Дані для цього об‟єкта 
картографування були взяті зі Звіту Рахункової палати України  «Про результати 
перевірки ефективності функціонування пунктів пропуску (прикордонних переходів) 
через державний кордон із Республікою Польща» [5]. За інформацією, поданою у  
зазначеному джерелі, найменш завантаженим з автомобільних пунктів пропуску на 
українсько-польському кордоні є найпотужніший та найкраще облаштований із них ‒ 
МАПП «Краковець»; 

5) перевезення вантажів автомобільним транспортом  (у тисячах тонн на 
квадратний кілометр) для стратегічного огляду районів для оптимального вибору 
маршруту. 

Розробка знакових систем для відображення показників картографування під 
час складання логістичних карт повинна базуватися на положеннях традиційної 
картографії, геоінформаційного картографування та технічних можливостях їх 
реалізації. 

Для відображення відносних показників, а саме перевезення вантажів 
автомобільним транспортом, який був розрахований як відношення вантажообігу до 
площі регіону, обрано традиційний спосіб картограм з адміністративно-територіальною 
одиницею картографування – район або місто обласного значення [1]. 

Автомобільні шляхи були традиційно показані лінійними знаками, виділеними 
за категоріями й відображені різними кольорами та товщиною відповідно до їх рангу 
й значущості [2]. Крім того, були використані художні позамасштабні лінійні 
позначення для показу аварійних ділянок дороги. Для відображення потужності та 
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пропускної здатності міжнародних автомобільних пунктів пропуску був розроблений 
авторський умовний знак у вигляді стрілок різного кольору, заштрихованості та 
форм.  

Окрім далекоглядних планів розвитку інтеграції України в європейську 
транспортну мережу, а, як наслідок, і економіку, логістичні карти покликані 
виконувати нагальні потреби вітчизняних перевізників. 
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Розглядаються особливості кіберзлочинності як суспільно-небезпечного явища та її 

вплив на міжнародну безпеку. Характеризуються механізми боротьби з кіберзлочинністю на 
міжнародному рівні, окреслюються проблеми, які постають перед світовою спільнотою 
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Lisaychuk A. А. Problems of Struggling With Cybercrime at the International Level. 
The article reviews the features of cybercrime as socially dangerous phenomenon and its impact 
on international security. It characterizes mechanisms of struggling with cybercrimes at the 
international level, outlines the challenges faced by the international community because of their 
widening. The article also defines the prospects of strengthening the global information security.  

Key words: cybercrime, Internet, information technology, information security, cooperation. 

 
Розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій призвів до того, що 

сучасне суспільство значною мірою залежить від управління різними процесами за 
допомогою комп‟ютерної техніки – електронної обробки, зберігання, доступу та 
передачі інформації. Використання інформаційних технологій розширює свою дію 
на всі нові сфери людської діяльності: від контролю за повітряним і наземним 
транспортом до вирішення проблем національної безпеки. Інформація як один з 
основних елементів цього процесу відіграє все більш істотну роль як у житті окремої 
людини, так і в житті всього суспільства та кожної держави. У зв‟язку з цим 
інформаційна безпека є одним із складників національної безпеки держави.  

Однак розвиток науково-технічного прогресу, пов‟язаний із впровадженням 
сучасних інформаційних технологій, призвів до появи нових видів злочинів, зокрема, 
до незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та 
комп‟ютерних мереж, викрадення, привласнення, вимагання комп‟ютерної 
інформації, які узагальнені у небезпечному антисоціальному явищі, що отримало 
назву «кіберзлочинність»  [5]. 

Поняття «кіберзлочинність» вперше з‟явилося в американській, а потім і в іншій 
іноземній літературі на початку 1960-х рр. і визначалося як порушення чужих прав 
та інтересів стосовно автоматизованих систем обробки даних. Кіберзлочинність 
(англ. cybercrime) – це поняття, яке охоплює комп‟ютерну злочинність (де комп‟ютер 
– предмет злочину, а інформаційна безпека – об‟єкт злочину) та інші зазіхання, де 
комп‟ютер є знаряддям або способом злочину проти власності, авторських прав, 
громадської безпеки, моралі тощо [4]. 

Найбільш поширена класифікація кіберзлочинів нині ґрунтується на Конвенції 
Ради Європи про кіберзлочинність, що була відкрита для підписання у листопаді 
2001 р. У цьому документі кіберзлочини поділяються на п‟ять груп: 

1) злочини проти конфіденційності, цілісності та доступності комп‟ютерних 
даних і систем (незаконний доступ, незаконне перехоплення, втручання в дані, 
втручання в систему);  

2) злочини, пов‟язані з використанням комп‟ютера як засобу скоєння злочинів, 
а саме – для маніпуляцій з інформацією (комп‟ютерне шахрайство та комп‟ютерні 
підроблення);  

3) злочини, пов‟язані з контентом (змістом даних); 
4) злочини, пов‟язані з порушенням авторського права і суміжних прав; 
5) акти расизму та ксенофобії, вчинені за допомогою комп‟ютерних   мереж [3]. 
Основною проблемою боротьби зі злочинністю в мережі Інтернет є 

транснаціональність самої мережі й відсутність механізмів контролю, необхідних 
для правозастосування. Мережа Інтернет створювалася технологічно як структура 
без ієрархії й без якогось «ядра», зруйнувавши які можна було б паралізувати її 
роботу й навряд чи хтось міг уявити масштаби розвитку проекту, спочатку не 
призначеного для широкої аудиторії. Основною метою створення цієї мережі була 
стійкість до атак ззовні, й навряд чи хтось міг передбачити подальший масштаб її 
розвитку, її економічну та соціальну роль у майбутньому. Саме відсутність 
розроблених механізмів контролю мережі зсередини укупі з її доступністю й легкістю 
використання стало однією з глобальних проблем інформаційного співтовариства: 
децентралізована структура мережі та відсутність національних кордонів у 
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кіберпросторі зумовили можливості для росту злочинності та на роки відклали 
розроблення механізмів правового та соціального контролю в сфері використання 
інформаційних мереж для вчинення злочинів [6].  

Із моменту, коли держава включається в інформаційний обмін за допомогою 
мережі Інтернет, безпосередньо вона та її громадяни стають уразливими для 
зазіхань із будь-якої точки земної кулі. Механізми контролю, запобігання та 
розслідування посягань у кіберпросторі дуже обмежені як соціально, так і 
технологічно. Як показує приклад атак на ядерне виробництво Ірану, навіть 
відключення особливо важливих для держави об‟єктів від глобальних 
інформаційних мереж не захищає їх від можливих атак: вірус Stuxnet поширювався 
через портативні накопичувальні пристрої, що підключаються до комп‟ютера через 
порт USB [1]. Єдиний спосіб повністю убезпечити особливо важливі об‟єкти для 
функціонування суспільства – це повністю відключити мережу Інтернет не тільки від 
об‟єктів захисту, а й у державі загалом. Зрозуміло, це неможливо, оскільки 
інформаційні технології відіграють найважливішу роль у функціонуванні суспільства.  

Зі збільшенням кількості користувачів мережі Інтернет зростають такі фактори 
ризику: збільшується залежність суспільства від інформаційних технологій, що, у 
свою чергу, обумовлює його вразливість до різного роду інформаційних зазіхань; 
збільшується можливість використання мережі для вчинення злочинів, а також 
росте потенційна можливість стати жертвою використання інформаційних 
технологій у злочинних цілях. При цьому вчинення злочину не вимагає великих 
зусиль і затрат – достатньо мати комп‟ютер, програмне забезпечення та 
підключення до інформаційної мережі. Не потрібно навіть глибоких технічних знань: 
існують спеціальні форуми, на яких можна придбати програмне забезпечення для 
вчинення злочинів, викрадені номери кредитних карт та ідентифікаційні дані 
користувачів, а також скористатися послугами з допомоги у здійсненні електронних 
розкрадань й атак на комп‟ютерні системи [6].  

Комп‟ютерні дані можуть бути передані з однієї точки світу в іншу за кілька 
секунд. Більш того, практично будь-яка передача даних у мережі зазвичай включає 
декілька країн, оскільки інформація розбивається на частини та йде найзручнішими 
й доступними каналами. Контролювати передачу даних, з урахуванням їх обсягу та 
кількості користувачів, майже неможливо. Злочинець, потерпілий та сервер із 
необхідною інформацією можуть знаходитися в різних країнах і на різних 
континентах, що вимагає співпраці правоохоронних органів декількох країн при 
розслідуванні злочину.  

Автоматизація збільшує ризик здійснення множинних злочинів без особливих 
фінансових витрат. Більш того, вона даєзмогу злочинцям акумулювати більший 
фінансовий прибуток шляхом розкрадання невеликих сум у тисячі користувачів, що 
створює проблеми виявлення злочинів (наприклад, власник банківського рахунку 
може просто не помітити зникнення фінансових коштів) і порушення кримінальних 
справ [2].  

Анонімність мережі Інтернет, вразливість бездротового доступу та використання 
проксі–серверів істотно ускладнюють виявлення злочинців: для вчинення злочину 
може використовуватися «ланцюжок» серверів, злочини можуть бути вчинені шляхом 
виходу в Інтернет через точки загального доступу, такі, як Інтернет-кафе, технології 
дають змогу також отримати доступ до чужої бездротової мережі Wi–Fi. Таким чином, 
існує достатньо способів ускладнити розслідування злочинів.  

Розслідування злочинів в інформаційних мережах зазвичай вимагає швидкого 
аналізу та збереження комп‟ютерних даних, які дуже вразливі за своєю природою й 
можуть бути швидко знищені. У цій ситуації традиційні механізми правової 
взаємодопомоги й принцип суверенітету вимагають безліч формальних узгоджень, 
роблячи розслідування транснаціональних кіберзлочинів проблематичним. Також 
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постає питання про дотримання фундаментального принципу «nullum crimen, nulla 
poena sine lege» (немає злочину без вказівки на закон), коли необхідна подвійна 
криміналізація діяння: як у країні, з території якої діяв правопорушник, так і в 
державі, де знаходиться потерпілий. Різниця в криміналізації діянь, відмінності у 
визначенні тяжкості вчиненого діяння, особливо у сфері релігійних злочинів і 
злочинів проти громадського порядку значно ускладнюють процес співробітництва 
правоохоронних органів, іноді роблячи його неможливим [2].  

Інформаційна безпека вже розглядається державами як одне з пріоритетних 
завдань у сфері національної безпеки та міжнародної політики. При цьому концепція 
інформаційної безпеки включає як захист користувачів мереж, так і захист держави 
загалом. Однак, оскільки жодна держава не може захистити себе, здійснюючи 
заходи лише на національному рівні, для комплексної протидії кіберзлочинності 
необхідні:  

– гармонізація кримінального законодавства про кіберзлочини на міжнародному 
рівні;  

– розробка на міжнародному рівні та імплементація в національне 
законодавство процесуальних стандартів, що дають змогу ефективно розслідувати 
злочини в глобальних інформаційних мережах, отримувати, досліджувати й 
представляти електронні докази з урахуванням транскордонності цієї проблеми;  

– налагоджене співробітництво правоохоронних органів при розслідуванні 
кіберзлочинів на оперативному рівні;  

– механізм вирішення юрисдикційних питань у кіберпросторі.  
На сучасному етапі важливу роль у боротьбі з кіберзлочинністю відіграють 

спеціалізовані міжнародні угоди (наприклад, Конвенція Ради Європи про 
кіберзлочинність, рішення Ради Європейського Союзу, спільний проект 
Європейського Союзу й Міжнародного союзу електрозв‟язку для держав 
Тихоокеанського регіону (проект ICB4PAC), проект ООН із розробки законодавства у 
сфері кіберзлочинності для країн Африки (проект ESCWA), однак вони не є за своєю 
суттю універсальними міжнародними інструментами, незважаючи на те, що деякі з 
них вийшли за своїм впливом далеко за межі регіону, в якому вони були прийняті.  

Таким чином, кіберзлочинність є порівняно новим видом суспільно 
небезпечних діянь, проте на відміну від традиційних крадіжок і шахрайства, вона 
постійно удосконалюється та йде в ногу з технологіями, що, у свою чергу, 
ускладнює виявлення та протидію зазначеним протиправним діям.  Ефективний 
контроль за кіберзлочинністю вимагає більш інтенсивного міжнародного 
співробітництва, ніж існуючі заходи по боротьбі з будь-якими іншими формами 
транснаціональної злочинності.  
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У статті розкрито поняття «інформаційна війна», її основні форми прояву. 

Проаналізовано вплив інформаційних війн на міжнародну безпеку. Наведено приклади 
інформаційних війн у світі. Визначено засоби захисту міжнародних відносин від 
інформаційних війн. 

Ключові слова: інформаційна війна, міжнародна безпека, глобалізація, міжнародні 
відносини, інформаційне суспільство. 

 
Sydor Y. V. Information Wars as a Challenge to International Security. The article deals 

with the concept of «information warfare», its main forms of expression. Impact of information 
warfare on international security is analysed. Examples of information wars in the world are 
considered. Means of international security protection against information war are defined.  

Key words: information warfare, international security, globalization, international relations, 
information society. 

 
Актуальність теми зумовлена тим, що протягом всього існування світ зазнав 

різноманітних змін, які мали як позитивні, так і негативні наслідки. Міжнародні 
відносини вступили в еру нової постбіполярної системи. Вона є результатом 
світового прогресу та активних глобалізаційних процесів. Суспільство увійшло в 
сучасну інформаційну  епоху й, разом із тим, отримало нові загрози для власної 
безпеки як індивідуальної, так і міжнародної. XXI ст., без вагань, можна назвати 
«століттям інформаційного прориву», адже в цей час інформація набула неабиякого 
статусу на всій планеті Земля.  

Позитивними сторонами використання інформації є науково-технічний прогрес, 
розвиток інноваційних технологій, широка база інформаційних ресурсів та 
задоволення інформаційних потреб суспільства. На жаль, інформацію почали 
використовувати як засіб маніпулювання громадською думкою та спосіб 
деморалізації суспільства. Цей негативний процес і призвів до нового явища у 
міжнародних відносинах, яке отримало назву «інформаційні війни».  
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Мета наукового дослідження ‒ визначення поняття «інформаційна війна», 
аналіз її ключових рис та виявлення впливу інформаційних війн на міжнародну 
безпеку. 

Сьогодні існує безліч підходів до трактування поняття «інформаційна війна». 
Ряд науковців вважають, що інформаційна війна – це форма ведення 
інформаційного протиборства між різними суб'єктами (державами, неурядовими, 
економічними або іншими структурами), який передбачає проведення комплексу 
заходів із нанесення шкоди інформаційній сфері конфронтуючої сторони й захисту 
власної інформаційної безпеки [3]. 

Інформаційну війну розглядають також як сукупність спеціалізованих (фізичних, 
інформаційних, програмних, радіоелектронних) методів і засобів тимчасового або 
безповоротного виводу з ладу функцій, або служб інформаційної інфраструктури 
загалом, або окремих її елементів [1]. Інформаційна війна – це цілісна стратегія, 
обумовлена всезростаючою значимістю й цінністю інформації в питаннях 
командування, керування, політики, економіки та громадського життя [4]. 

Інформаційна війна означає серію нападів на цивільне чи військове населення 
державою-противником через дезінформацію та пропаганду для досягнення певних 
політичних або військових цілей [9]. Інформаційна війна визначається як дії, 
спрямовані на досягнення інформаційної переваги шляхом впливу на основні 
інформаційні процеси, системи та комп‟ютерні мережі противника [8]. 

Основною метою інформаційної війни є послаблення моральних та 
матеріальних сил супротивника та посилення власних, порушення обміну 
інформації конкурента. Інформаційна війна включає заходи пропагандистського 
впливу на свідомість людини, які безпосередньо не призводять до кровопролиття та 
руйнувань, проте порушують державний управлінський механізм. Це так звана 
прихована, латентна війна, наслідки якої призводять до деструкції держави. 
Головне завдання інформаційних війн полягає в маніпулюванні масами.   

Мартін Лібікі – однин із провідних теоретиків у галузі інформаційних війн – у 
своїй книзі «Що таке інформаційна війна?»,  визначає 7 форм інформаційної          
війни [5]: 

1) командно-управлінська (націлена на знищення каналів зв‟язку між 
командуванням і виконавцями); 

2) розвідувальна (збір важливої та захист власної інформації); 
3) психологічна (пропаганда, інформаційна обробка населення, деморалізація); 
4) хакерська (диверсіїні дії та атаки проти ворога шляхом створення 

спеціальних програм); 
5) економічна (інформаційна блокада й інформаційний імперіалізм); 
6)  електронна (спрямована проти засобів електронних комунікацій – 

радіозв‟язку, радарів, комп‟ютерних мереж); 
7) кібервійна. 
На думку Мартіна Лібікі, «…спроби повною мірою зрозуміти всі грані поняття 

інформаційної війни схожі на зусилля сліпих зрозуміти, наприклад, природу слона: 
один, торкнувшись його ноги, каже, що це дерево, інший – на хвіст каже мотузка й               
т. д. Чи можна так одержати правильне уявлення? Можливо, й немає слона, а є 
лише дерева й мотузки. Одні готові піднести під це поняття дуже багато, а інші – 
трактують виключно один аспект. Так само сприймаються й прояви інформаційні 
війни…» [5].  

Інформаційні війни мають давню історію. У Біблії згадано Гедеона, який під час 
воєн вдавався до залякування ворога, в результаті чого супротивник розгубився й 
ударив по своїх військах. Інформаційний вплив спостерігався у Давньому Римі, в 
епоху феодалізму та й пізніше. Проте прогресивними інформаційні війни стали вже 
у XX ст., коли активно почали розвиватися засоби масової інформації. Наприклад, у 
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20-х роках XX ст. США вели радіопередачі в регіони своїх «традиційних інтересів» 
(країни Латинської Америки), а Великобританія – на території своїх колоній. 
Німеччина, яка домагалася перегляду умов Версальського миру – на німців 
Померанії та Верхньої Сілезії у Польщі, Судетів – у Чехії. Тоді ж, у 30-х роках XX ст., 
інформаційні війни перестають бути додатком до збройних і перетворюються у 
самостійне явище. Наприклад, німецько-австрійська радіовійна 1933–1934 рр. із 
приводу приєднання Австрії до рейху [10].  

Яскравими прикладами інформаційної війни на сучасному етапі є російсько-
грузинський конфлікт 2008 р. та російсько-український конфлікт 2014 р. Від часу 
проголошення незалежності України Російська Федерація веде постійну 
інформаційну війну проти нашої держави. Особливо вона була інтенсифікована в 
роки правління проросійського режиму Януковича. Ця інформаційна війна 
триватиме й надалі, адже дві країни живуть у різних політичних режимах. Росія 
прямує до тоталітаризму, а Україна – до демократії. Кремль зупинить інформаційну 
війну лише тоді, коли обидва уряди опиняться в одній політичній площині [7].  

Українські експерти визначають низку загроз Україні в контексті ведення 
інформаційної війни: 

‒ воєнні дії проти України супроводжуються масованими інформаційно-
психологічними операціями та кіберопераціями; 

‒ латентні (приховані, мережеві) заходи противника; 
‒ інформаційно-пропагандистські структури на території України ; 
‒ недостатня реалізація необхідних заходів: внутрішній характер загроз 

полягає у супротиві успадкованої бюрократичної системи, яка не відповідає 
викликам часу; 

 ‒ масована кібервійна [6]. 
Можна стверджувати, що інформаційна війна Росії проти України ведеться не 

за правилами. Ця війна оповита брехнею, підлістю та несправедливістю. 
Інформаційна війна є загрозою не лише для України, Європи, а й для всього 
міжнародного співтовариства. 

На сучасному етапі інформаційні війни стали однією з основних загроз 
міжнародній безпеці, яка в майбутньому може призвести до руйнування 
міжнародних відносин як таких. Тільки широке багатостороннє співробітництво 
держав у сфері міжнародної інформаційної безпеки може гарантувати світові 
вирішення нових складних проблем інформаційної доби [2]. 

Для того, щоб захиститися від такого виду війни потрібно застосовувати такі ж 
засоби, які використовує противник: знати його інфраструктуру, знищити її; 
забезпечити належний захист інформації; попереджувати введення викривленої 
інформації в потоці правдивих фактів і даних; протидіяти спростуванню, 
запереченню й знищенню інформації, вчасно та якісно реагувати на всі прояви   
війни [10]. 

Висновки. Отже, інформаційні війни – це особливий феномен, новітня форма 
боротьби XXI ст., яка призводить до ураження всіх сфер функціонування держави. 
Інформаційні війни небезпечні тим, що з їхньою допомогою можуть вестися 
неоголошені, невидимі війни, які загрожують міжнародній безпеці. Тому розробка 
заходів захисту повинна стати пріоритетною в політиці національної безпеки як 
окремої держави, так і світового співтовариства загалом.  
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